
 
 
 
 
 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกต ัวในประเทศสหรฐัอ เมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ  บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  (Hedging) 
โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน /หรือได้รบัเงินคืนต ํ่ากว่า
เงินทุนเริ่มแรกได้  

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมนี้ม ีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น   จึงเหมาะสมกบัผ ู้ลงทุนที่รบัความเสี่ยงได้ส ูงกว่าผ ู้ลงทุนทัว่ไป และผ ู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน  และคาํนึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผ ูล้งทุนเอง 

 ในกรณีที่กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด 
ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม่ปกติผ ูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้
ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  
CIMB-Principal Global Innovation Fund (CIMB-PRINCIPAL GINNO) 



 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุน เปิด ซีไอ เอ ็มบี-พริน ซิเพิล  โกลบอล  อิน โน เวช ัน่  
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มลูคา่โครงการ 3,000,000,000 บาท 
จาํนวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก 
ระหวา่งวนัที ่11 - 15 กุมภาพนัธ ์2562 
ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 มกราคม 2562 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่  1 

รายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนเปิดซีไอเอ ็มบ -ีพรินซ ิเพลิ โกลบอล อินโนเวชั่น  

คาํจาํกัดความ  
โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล       

อนิโนเวชัน่ 
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หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล       
อนิโนเวชัน่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบ-ีพรนิซิเพลิ โกลบอล 
อนิโนเวชัน่ 

หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคนื  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 
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พรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL 
GINNO-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล 
อนิโนเวชัน่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
โกลบอล อนิโนเวชัน่ (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
โกลบอล อนิโนเวชัน่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO -C) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
โกลบอล อนิโนเวชัน่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-X) 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์    หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่าย หรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต ให้
ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  
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วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน
รายละเอีย ด โค รงก าร  ยก เว้น  วัน หยุ ดต ามที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . 
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสัง่รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยดุทาํ
การของประเทศของกองทุนที่ลงทุน และหรือวันทําการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และหรอืวนัทาํการทีบ่รษิทั
จดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
จากกองทุนทีล่งทุน (ถา้ม)ี ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กําหนดในหนังสอื  
ชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนนําเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ บรษิทัจํากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทที่มี
หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบรษิัทมหาชน 
จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด
ทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบั
การจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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“กลุม่กจิการ” บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ
ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายภุกัษ์” กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ
กาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบ 
การลงทนุของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน property และ
กองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาด
ทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปู ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
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2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิที่
ตอ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก” ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม  

หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใดๆ 

“ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 
กองทนุฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมาย
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ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนั
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ” ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลย
พนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขาย
ยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการ
ซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัยอ่ย” บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ลา่สดุ 

“บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์” ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
วา่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่
จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 
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“ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives” ศนูยซ์ือ้ขายดงัน้ี 
1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า 
2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ซึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาด
ทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม ต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื
รปูอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน  
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
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“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 
สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญาอกี
ฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้ง
ชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 
(credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บั
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

“ credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

“ credit rating”  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

“ currency risk”  ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคาํนวณ
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่
ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ
สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ
ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 
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“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

“ international scale”  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“ investment grade”  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“ issue rating”  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“ issuer rating”  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“ national scale”  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บั
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่าย
ยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ
ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“PVD” กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

“regulated market” 

 

 

 

“repo” 

ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรอง
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที่
ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

“ sovereign rating”  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศ
นัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพือ่
ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 



กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่  10 

1.  ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  CIMB-Principal Global Innovation Fund 

1.3. ชื่อยอ่ :  CIMB-PRINCIPAL GINNO 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  ไมก่าํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  ไมก่าํหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมก่าํหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาชาํระเงนิคนืใหก้บัผู้
ลงทุน โดยไมนํ่าทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  
(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพือ่

สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 
(ง) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อวา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลง
ในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ :  3,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จาํนวนเงนิทุนของโครงการจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั
จดัการพจิารณาเหน็วา่การดาํเนินการดงักลา่วจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไมถ่อืวา่เป็น
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จาํนวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
ดาํเนินการทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด 
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 10.0000 บาท 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : 10.0000 บาท 
ชนิดสะสมมลูคา่   : 10.0000 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 10.0000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 10.0000 บาท 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 10.0000 บาท 

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 5,000.00 บาท 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : 5,000.00 บาท 
ชนิดสะสมมลูคา่   : 5,000.00 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 5,000.00 บาท 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : 5,000.00 บาท 
ชนิดสะสมมลูคา่   : 5,000.00 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื :  
มลูค่าข ัน้ต ํา่ของการส ัง่ขายคืนเป็นจาํนวนบาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั:ิ ไมก่าํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ไมก่าํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมก่าํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไมก่าํหนด 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื :  
มลูค่าข ัน้ต ํา่ของการส ัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไมก่าํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ไมก่าํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมก่าํหนด 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไมก่าํหนด 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมก่าํหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทั
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอืกองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มนีโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่จดทะเบียนและ/หรอืหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัที่มกีารทําธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งหรอืได้รบัประโยชน์จากแนวโน้มนวตักรรม และ/หรอืเทคโนโลยใีหม่ และ/หรอืการ
บรโิภค หรอืพฤติกรรมของผู้บรโิภค และ/หรอืธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัประชากร และ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และ/หรอื ETF อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่แีละเหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุน    

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  กองทุนรวมตราสารทุน   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

บรษิทัจดัการกูย้มืเงนิในอตัราสว่นการกูย้มืจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 
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3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2  วธิกีารในการคาํนวณ Global Exposure limit  : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทุนใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure)  ไมเ่กนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  
ดชันี MSCI World NETR USD ในอตัราสว่น 100% 
ในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ
เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 
50% และปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนที่ไม่ได้ทํา
สญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 50%  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศที่มนีโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรอืหลกัทรพัยข์องของบรษิทัทีม่กีารทําธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไดร้บั
ประโยชน์จากแนวโน้มนวตักรรม และ/หรอืเทคโนโลยใีหม ่และ/หรอืการบรโิภค หรอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และ/หรอื
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัประชากร และ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื ETF อื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้น้ี ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบ  
ส่วนที่เหลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 
Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรอืตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสาร
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หน้ีทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น ทัง้ในประเทศและ/
หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง
ราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 
ในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงนิ, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วย หรอืทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  และ
ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อยา่งไรกต็าม กองทุนอาจ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุน
ได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้
ออกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเทา่นัน้  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) หรอืลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยงัคงมนีโยบายการลงทุนตราสารทุน โดยไม่ทําให้ระดบั
ความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้น้ีให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบั
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.cimb-
principal.co.th และหรอืชอ่งทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดาํเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักลา่ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.   ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนอื่นใดตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิหากเกดิ
เหตุการณ์ทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนแลว้มมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใด

ตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนที่ลงทุนมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิัทจดัการดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนที่ลงทุนมมีูลค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุน
รวม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) ปฏบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรอื sub-
classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืก
ทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี และมคีุณสมบตัิ
หน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

ในกรณีการดําเนินการดงักล่าวทําให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6  : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบง่ประเภทของกองทุนรวม 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิลงทุนบางสว่นหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดหรอืการ
คาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบิตั ิหรอืกรณีอื่นใดที่เกดิจาก
สาเหตุทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม 
เป็นตน้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ม ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ี 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงัน้ี 
2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิ
จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื 
P/N ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ 

ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property  

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง
การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน

นัน้ 
1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวม

ฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1.ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.ธนาคารออมสนิ  
3.ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6.ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7.ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8.ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 4 : ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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1. คูส่ญัญา ตอ้งเป็นนิตบุิคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1  ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) 
1.2  บรษิทัเงนิทุน (บง.) 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์(บค.) 
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล,) 
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.7  กองทนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้ง

ม ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
2.4 B/E หรอื P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดนกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอืมขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ี
credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอืทีม่ ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยตอ้สาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้ง
ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิโดยอาศยัอาํนาจตามขอ้  10 วรรคหน่ึง (3) ของ
ประกาศ 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90วนั 
4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย TMBA หรอื TSFC 
4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารไปซือ้ขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
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4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และววธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ
ผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
คาํนวณตามวธิกีารดงัน้ี 

 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1+discount rate)) 
 ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชําระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสาร

ตาม reverse repo 
4.4 การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มูลค่า reverse repo x (1+discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 

บลจ. ตอ้งเรยีกใหคู้ส่ญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลง
กวา่สมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ 
ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1+discount rate) เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 5 
ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวณใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกาํหนด
เรือ่งดงักลา่วไวใ้นสญัญา ซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
(counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไมด่าํเนินการตาม 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 
4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัที่

มกีารคาํนวณ 
4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํรวณเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 
(ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายกรอื่นได ้

4.6  discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่ง
ของคูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ
ลงทนุ ดงันี้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่

คูส่ญัญาดงักลา่วกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบ
ธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
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1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
3.1  ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย

ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่

เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 

rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  
3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่ี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิี
อื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 
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3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 
วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 
3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนที่ 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 – 1.4 หรอื 1.7 
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะ

ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรอืผูค้า้
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง
เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่
สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ 

underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั
ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีาร
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราที่
กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันี
ราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 
3.2.3.2  เมือ่คาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. 
ทัง้น้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้ี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่ง
ทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้

โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของ

สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
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บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัรา
เงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ 
บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงือ่นไข ดงัน้ี 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั

ธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation 
นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิ
ตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้
ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name 
Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความ
เสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของ
สนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุก
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวั
ทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรม
ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ
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สว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความ
เสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่

credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทาํ
สญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 
 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  
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1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 
1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
1.5  ศุกกู ต่างประเทศ 
1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงัน้ี 
2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้ง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E 
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ 
ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ในต่างประเทศ  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูล
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็น
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ
ทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   
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2.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
สาํหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3 ประเทศทีก่ํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่ง
เพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการ
กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบาย
การลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวม
ทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
2.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น 

> 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิที่
เป็น SIP 

2.4.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็น
กรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และ
คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากต่างประเทศ ดงัน้ี 
1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

 ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
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1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคา
ของ underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะ

ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็น
สมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง
เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี
หน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6 – 1.7 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ 

underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั
ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีาร
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราที่
กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันี
ราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
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3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่คาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก
บรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัให้
มมีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่ง
ทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดหรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของ

สนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้

ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และ
บรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ
สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอ
ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุน
ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด
ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ 
บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไข ดงัน้ี 
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7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั

ธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง

ดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนั
ตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมี
ผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation จะมเีพยีง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการ
ซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีาร
ชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default 
Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ 
โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัรา
ลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่
ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอน
ผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บั
ผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ ี
ลกัษณะดงัน้ี 
7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่

credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 
บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก    

ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รฐับาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ี
Sovereign rating อยูใ่นระดบัที ่Investment 
grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ < 397 วนั 

นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาด

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่้
ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้ี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้
ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้ี
การเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระ

หน้ี ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุนและไม่ได้
มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้มี
ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บุคคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองบุคคลตามขอ้ 
6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 
วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit rating อยูใ่นระดบั 

Investemnt gade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OCT Derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การ

จดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย์
สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักลา่ว
ทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีาร
เพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย Property ของกองทุนทีม่กีารกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิาร
เชา่ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนกังาน
กาํหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักลา่ว  
  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange. 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บรษิทัเงนิทุน 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา
ตาม securities lendi ng หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ที่
มอีายไุมเ่กนิอายกุองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีาร
ลงทุนใน derivatives เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมอีายสุอดคลอ้งกบั
อายกุองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 Reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืตราสาร 
Basel lll ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่ 1 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment gradeหรอืไม่
ม ีcredit rating 

 

6 derivatives ดงัน้ี 
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม  derivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่
มใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ที่

เกดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไมเ่กนิ 100% ของ 
NAV 

 6.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ทีเ่กดิ
จากการ ลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เทา่ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน

หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ (ไมน่บัรวมการถอืหุน้ของกองทุนรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด
รายหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)* 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบั 
รอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมลูคา่หน้ีสนิดงักล่าว
ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามที่เปิดเผย
ไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อน้ีของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออก  
ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก
ใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่้
ออกตราสารไดม้กีารยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  United States  Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน”  

 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิ
กวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการ
ลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดั
จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2.  ในกรณีที่ทรพัยส์นิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่
วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
กาํหนด  

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ (product limit) สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอื
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่
กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่มกีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ

ผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัยส์นิ

เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นน้ีแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่งดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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1.1  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 
วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีาร
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัสว่นการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการ
ตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :   

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน ม ี

4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน: 

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : 
เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไมต่อ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมี
สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 
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ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด อาท ิผูล้งทุนกลุม่กองทุนสาํรอง
เลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิทัจดัการประกาศ
เพิม่เติมในอนาคต เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุม่ผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้้
ลงทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และ
ชนิดผูล้งทุนพเิศษได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่
ยงัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมม่ ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ไมม่ ี
ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่  : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมม่ ี

5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 
 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการ
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ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ทําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8.2 วรรค 1     
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั และ/หรอื ในกรณี
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
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จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการ
สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบง่ตาม
ชนิดหน่วยลงทุนทีก่าํหนด 

ราคาส ัง่ซื้อกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้
ทาง  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้นําเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก
กองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการกําหนด   
(ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชี
ธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร     

ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ. ซไีอเอม็บ-ีพรนิ
ซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  
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สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการ
กาํหนด และหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนา 
คาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบริษัทจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล      
อินโนเวชัน่” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่ว ันที่ที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทั
จดัการได ้

5.2.3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

5.2.4.2.  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุใน
ใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใดวนั
หน่ึง ในช่วงระหวา่งวนัทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นที่
จํานวนขัน้ตํ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยคาํนึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

5.2.4.5. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 

ราย  
(2) ในกรณีทีจ่าํหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีลูค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็

วา่การจดัตัง้กองทุนไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
พจิารณายุตกิารจาํหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืวา่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม
นัน้สิน้สดุลง 

(3) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงใน
สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 
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5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิทัจดัการจะแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 
วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่น
ของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานัน้ได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะชําระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่บรษิทั
จดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  
ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัท
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและ
จาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในอนาคต ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อ
ตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิ
ดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น  ๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
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และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และ

บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  
- บรกิารซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวั
จรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- Internet 
หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่    : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที ่       
ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ี
หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 
 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 
 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่
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1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทํา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการซือ้
หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ ณ สิน้วนัทาํ
การขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซือ้หน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคา
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี และ/หรอืคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ 
ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล 
อนิโนเวชัน่” 
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(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล         
โกลบอล อนิโนเวชัน่” 

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 
ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบรษิัทจดัการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซื้อและไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้
ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใชห้ลกั “small lot first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม
จาํนวนโดยเริม่ตน้ทีจ่าํนวนขัน้ตํ่าการจองซือ้ของผูส้ ัง่ซือ้เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะพิจารณาวธิีการตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคํานึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรียกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํา
รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.4.5 บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ่   
จดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
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จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  
2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  
-  บรกิารซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(ถา้ม)ี   
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่
ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุม
ไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีาร
ทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ีท่าํการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอื
กรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

ไมม่ ี

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ไมม่ ี
ชนิดสะสมมลูคา่     : ไมม่ ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่    : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ไมม่ ี
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หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  
1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุด
ตามช่วงเวลาที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  
2.  การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอืจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ
บวก/หกักําไรหรอืขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจํานวน
เงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจาํนวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกั
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ เช่น คา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการดาํเนินงานดงักลา่ว เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะนํา
เงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสาร
รฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รบั  จะคํานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ในวนัทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ี
พรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักลา่วแลว้  
3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบัการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคล
อื่นทีไ่มใ่ช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามทีก่ําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิทัจดัการกําหนด  เมื่อบรษิทัจดัการได้ดําเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ได้เมื่อเป็นไปตาม
เกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทั
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จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงยอมรบัวา่การทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืวา่ตนไดร้บั
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิทัจดัการจะถอืวา่รายละเอยีดตาม “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบั
ใชต้ัง้แต่วนัที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ”  หรือ เอกสารอื่นที่บริษัท
จดัการกาํหนด  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  
สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนงัสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณี
ที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทําให้เกิดความเสี่ยงทาง
กฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทําธุรกรรมที่เกีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอื
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรอืการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการ
ดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการดําเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไข
รายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุปกติ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่     : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ม ี
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7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทั
จดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่ง
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลา
เริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว เป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัชําระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ที่ลงทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคารบัซือ้
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คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/
หรอืคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่า
กวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทํา
การนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบรษิัท
จดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนํา
เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนื
เงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.3 เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.3.1. คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั
และไดท้าํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืน ทัง้น้ีผู้ส ัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีํานวนตํ่ากว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
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หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน  ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

7.4.3.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนื
นัน้ ๆ  

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมกาํหนด 

7.4.3.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสดุทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผู้ดําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
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หรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติม
วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้
3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขาย

คนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอื
เลื่อนวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณี
จาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

4. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  
ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ดําเนินการตาม
คําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืโดยไมต่อ้งแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  
ทุกวนัทาํการ ในเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น. 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา
การของประเทศที่เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระ
คา่ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 
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7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ:  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
วธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืชนิด
ของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง 
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จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้ม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐาน
การรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการนํา
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อ บรษิทัจดัการ
ไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนน้ี สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนั
และเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 
และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ 
ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น )  

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา
การของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบั
ชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา
การของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบั
ชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

8.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่คํานวณได ้ณ 
สิ้นวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนั
ทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และ
ได้ทํารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอื
มลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไมส่ามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เงื่อนไขอื่น  ๆ   

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
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ซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์(ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนั
และเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่สบัเปลีย่น
ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ
เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ 

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 
และไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา
สัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทาํการ 
เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น          
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  
(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละทาํใหไ้มส่ามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ
แลว้  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  
1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(5)  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังาน
ทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรือหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ
สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั
จดัการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิหน่ึงใน
สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวม
นัน้ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารกาํหนด แกไ้ข 
หรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
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บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกวา่อตัราทีก่าํหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักลา่ว เป็นตน้ 

13.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบสาํคญัการ
โอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : จา่ย 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมจ่า่ย     
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : จา่ย    
ชนิดสะสมมลูคา่  : ไมจ่า่ย    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมจ่า่ย 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ไมจ่า่ย 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมจ่า่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตามช่วงเวลาที่
บรษิทัจดัการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่กรณี และการ
จา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้  

2. ในกรณีที่เงนิปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ มีจํานวนน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได ้โดยหากกองทุนมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลมากกวา่ 1 ครัง้ในรอบ
ปีบญัชี ให้นํายอดเงนิปันผลที่คํานวณได้ไปรวมคํานวณกบัการจ่ายเงนิปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชี
เดยีวกนั 

3. การพจิารณาจา่ยเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อ
ไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต 

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และ ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจา่ยเงนิปันผลของหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะ
ประกาศการจา่ยเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จา่ยเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 
(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณาผอ่นผนั

หรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น 
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(2) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพือ่จา่ยเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชื่อผูถ้อื
เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนั และขายในชว่งระยะเวลา
ทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อน ดาํเนินการจา่ยเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอื
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไมนํ่าเงนิปันผลจาํนวนดงักลา่วไปใชเ้พือ่การอื่นใด นอกจากเพือ่
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  
ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผล : 
1.   บรษิทัจดัการจะไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที ่     

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
2.   บรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่มอ่าจจา่ยเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

และไมนํ่าเงนิดงักลา่วมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะนําสง่เงนิดงักลา่วใหเ้ป็น
รายไดข้องแผน่ดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน :  
15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 6.22   
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัคา่ธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุน
น้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจา่ยคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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คา่ธรรมเนียมขา้งตน้ จะไมร่วมคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
คา่ธรรมเนียมรายปี และ คา่ธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เป็นตน้ 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไมม่ ี
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขอ

อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอื
คา่ธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม คา่ใชจ้า่ยในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ือง
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กบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ 

3.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 
3.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยในการ
เบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอื
ทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2   คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจดัทํา
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ 
และนําสง่คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วย
ลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใชจ้่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การ
แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
เกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําสง่แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัช ีและผู้เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 
ของกองทุน  

3.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

3.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล 
เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่รา่งและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา คา่บรกิารทางกฎหมาย
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
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ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิ
ราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิ
ของกองทุน  

3.12    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันีหลกัทรพัย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอื
เครือ่งหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้าํนวณและประกาศดชันี 
(Index Provider) 

4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน 
คา่ใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

6.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องรอ้งบรษิัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เช่น การ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงนิหรอืเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบรษิัทจดัการมีเหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 
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13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

14. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  เป็นอัตราที่รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
 

หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง
ชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัคา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะถกูคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
เพือ่นําเงนิดงักลา่วไปชาํระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

4. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม ่เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั และ/หรอืแต่ละรายในอตัราไม่
เทา่กนั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศรายละเอยีดการดงักลา่วทีท่ี ่ทาํการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี กบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขที่
บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั ทัง้น้ี หากมกีาร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั      
ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทาง
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
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3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวมเทา่นัน้  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ 
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(1.2) แจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ย 
(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
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คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  
(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ย 

15.6. หมายเหตุ:  
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 
1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล 
1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  
1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 
1.7 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
กองทุนมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไมเ่ทา่กนั  
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มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
อน่ึง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิ
บาท 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จากแหล่งอื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัทาํการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่
มกีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท 
โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

ในกรณีที่วนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการคํานวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิบรษิทัจดัการจะใชร้าคาหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิล่าสดุทีม่ใีนการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็รว่มกนัเป็นอยา่งอื่น 

วิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น
ให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงั
หกัคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอยา่งที ่1 การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 50,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท 1. ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 3. ชนิดสะสมมูลค่า 
50,000 บาท 4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 6. ชนิดผู้
ลงทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) และสมมตุมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท  
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 กองทุน
รวม  

ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน

อตัโนมตัิ(ย ั
งไม่เปิด

ให้บริการ ) 

ชนิด
จ่ายเงินปัน

ผล  
(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียมการ
ขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

50,000.00 50,000.00 - - - - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 53,000.00 53,000.00  - - - - - 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
- ชนิดสะสมมลูคา่ = 53,000 X  50,000 / 50,000= 53,000               

รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ไมม่ ี ไมม่ ี - - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 53,000.00 53,000.00  - - - - - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)              
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.61% (2.34) (2.34) - - - - - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%   (0.16) (0.16) - - - - - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 52,997.50 52,997.50 - - - - - 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  5,000.0000  5,000.0000 - - - - - 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  10.5995 10.5995 - - - - - 

วนัต่อมามรีายการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุน 100,000 บาท และรายการขายหน่วยลงทุน 50,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 52,997.50 52,997.50 - - - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ (+100,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-50,000) 

100,000.00
(50,000.00)

100,000.00
(50,000.00)

- -    - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  102,997.50 102,997.50     - -   
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)     - -      - 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.61% (4.54) (4.54) - -   - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11% (0.31) (0.31)     - -   
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 102,992.65 102,992.65 - - - - - 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-  หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ =100,000 / 10.5995 = 9,434.4072 
หน่วย 
-  หน่วยลงทนุลดลง = 50,000 / 10.5995 = 4,717.2036 
หน่วย 9,717.2036 9,717.2036 - - - - - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.5990 10.5990 - - - - - 
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ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายเงนิปันผล ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุม่เพิม่เตมิ และชนิดผูล้งทุนพเิศษ เพิม่เตมิ 

  กองทุนรวม  ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 
(เปิดใหม่ ) 

ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล  

(เปิดใหม่ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

(เปิดใหม่ ) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 102,992.65 102,992.65 - - - -  - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (บาท)            

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
(+10,000) 10,000.00 10,000.00  
2) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล (+50,000) 50,000.00  50,000.00 
3) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั  (+50,000,000) 50,000,000.00   50,000,000.00
4) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุกลุม่ (+10,000) 10,000.00     10,000.00 
5) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุพเิศษ (+100,000) 100,000.00     100,000.00
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  50,272,992.65 102,992.65 10,000.00 50,000.00 50,000,000.00 10,000.00 100,000.00

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)             
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 1.61%     
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทนุ ยกเวน้ชนิดผูล้งทุนพเิศษไม่
คดิคา่ธรรมเนียมการจดัการ)       
  รวม (2,213.11) (4.54) (0.44) (2.21) (2,205.48) (0.44)             - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%   
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (151.50) (0.31) (0.03) (0.15) (150.68) (0.03) (0.30)
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,270,628.04 102,987.80 9,999.53 49,997.64 49,997,643.84 9,999.53 99,999.70
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ10,000 / 10.5990  = 943.4852 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปัน
ผล 50,000 / 10.5990  = 4,717.4261 หน่วย 

หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
50,000,000 / 10.5990  = 4,717,426.1722 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุกลุม่ 
10,000 / 10.5990  = 943.4852 หน่วย 

หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
100,000,000 / 10.5990  = 9,434.8523 หน่วย 

 
 
 

4,743,182.6246 

 
 
 
 
 
 
 

9,717.2036 

 
 

943.4852 4,717.4261 4,717,426.1722 943.4852 9,434.8523
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  10.5985 10.5985 10.5985 10.5985 10.5985 10.5985 10.5989 

วนัต่อมามกีารจา่ยเงนิปันผลใหผู้ล้งทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล 2,000 บาท และมกีารขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ1,000 บาท 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 50,270,628.04 102,987.80 9,999.53 49,997.64 49,997,643.84 9,999.53 99,999.70
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 

- จา่ยเงนิปันผลผูล้งทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล (-2,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(-1,000) 

 
(2,000.00)  
(1,000.00) 

 
 

 
 

(1,000.00) 

 
(2,000.00) 

   

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  50,267,628.04 102,987.80 8,999.53  47,997.64  49,997,643.84 9,999.53 99,999.70
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)           
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.61% 
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนิดผูล้งทนุพเิศษ
ไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการจดัการ) 

(2,212.88) 
 
 

(4.54) 
 
 

(0.40) 
 
 

(2.12) 
 
 

(2,205.38) (0.44)              - 
 
 

- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11% 
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) 

(151.49) 
 

(0.31) 
 

(0.03) (0.14) (150.68) (0.03) (0.30)

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,265,263.67 102,982.95 8,999.10 47,995.38 49,995,287.78 9,999.06 99,999.40
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคนือตัโนมตั ิ 
  = 1,000 / 10.5985 = 94.3530 หน่วย 4,743,088.2717 9,717.2036 849.1323 4,717.4261 4,717,426.1722 943.4852 9,434.8523
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.5975 10.5980 10.5980 10.1740 10.5980 10.5980 10.5989
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2. บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1)  คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการ ยกเวน้ใน

กรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัทําการ ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ยกเวน้ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ภายใน 3 วนัทําการถดัไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดทาํการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่
ชกัชา้ 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุน
ที่ลงทุนมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ

จะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัให้มีข้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลู
ดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
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หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัท
จดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตดั
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ํานวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที่ 5 
ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางสว่นในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
คํานวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ต่อสาํนกังานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(5.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อขายคนื

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  
(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ําหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ตามระยะเวลาดงัน้ี  
(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักลา่ว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้ร ับยกเว้นตัง้แต่ว ันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักลา่ว 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุทาํการซือ้ขายของกองทุน 
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และ/หรอืกองทุนทีล่งทุน และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนทีล่งทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว  

2. บรษิทัจดัการอาจไมค่าํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  
2.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว 
3. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  
1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บรษิทัจดัการจะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ
แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของบรษิัท
จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่ง
น้อย ดงัต่อไปน้ี  
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  
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ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
(1) จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน
ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเทา่กบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักลา่ว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่มกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 
1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท ์: (02) 470 5920 โทรสาร : (02) 470 1996 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทาํการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพือ่ใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอื
ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาววนัด ี เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์ วานิชยห์านนท ์
ทีอ่ยู ่บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร 10400  
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หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 มกราคม 
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 31 มกราคม  2563 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุน

รวม  

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ
มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความวา่ มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่อยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 
และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บั
ผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่น  ๆ  :  

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมือ่ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
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3.1  การนบัมต ิ 
กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) ได้รบัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
(2) ในกรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื
ออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้
ใหมภ่ายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงัน้ีเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพือ่แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 
(1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนังสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนั
สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร
ทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีให้ชดัเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
หนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนักอ่นการขอมตคิวบรวมกองทุน 
ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที่ดําเนิน
ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาห์
ลา่สดุ และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและ
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วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(5)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(6)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(7)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
(8)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
(9)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 
(10)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
(11)  ขอ้มูลอื่นตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้ง่หนังสอืนัด

ประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มด้วยเอกสารไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการจะส่งสําเนา
หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักลา่วไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั
จดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่
รบัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของ
บรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความ
เหน็ชอบจากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักลา่ว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร
บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะ
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คํานึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ให้มจีํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 
1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
2. กองทุนประกนัสงัคม 
3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ
5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้
ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 
(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รบั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 
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(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลี้ยง
ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและ
สมควร 

(ง) กรณีที่มเีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากสาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 
“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7. ธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการกําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
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ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 
เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผูล้งทุนที่มลีกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

11.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้
สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกิันนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงั
ดําเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทต้อง
จดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
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thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั
ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าว
ก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรอืบรษิัท
จดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) ให้คํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
นําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึนําส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  
(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
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(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระทาํเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด
บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เทา่นัน้  
ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิัท
จดัการได้สงวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่น
ใดทีร่าชการกาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศกาํหนด : กรณีที่บริษทัจดัการมี
การจดัการกองอสงัหาริมทรพัย  ์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื
คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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