
 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 14 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  ไลฟ์ หุ้นระยะยาว, CIMB - Principal LIFE Long Term Equity Fund (ชื่อย่อ  : CIMB -
PRINCIPAL LTF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบไุว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิ
ตามเงือ่นไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนต ัง้แต่ปี 
2559 ผูล้งทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หาก
ไม่ปฏิบตัิตามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี      

 ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้น
ระยะยาวเมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ู้ลงทุน และผ ู้ลงทุนยอมรบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหต ุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนนี้ไม ่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั
รองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ูส้ ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ท ําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย 
ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) 
และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

  ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการกองทุน  ซีไอ เอ ็มบี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัย ์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว 

คาํจาํกดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ นายทะเบยีน       หมายถงึ  บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิจาํกดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัที่มหีลกัทรพัย์ที่ได้รบัการจดทะเบยีนหรอืได้รบัอนุญาตให้ทําการ
ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดในรายละเอียด
โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และหรอืวนัที่บรษิัทจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วนัที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บรษิัทจดัการหยุดรบัคําสัง่รบัซื้อคืน 
ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. 

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการ
ขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั
ทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

คาํเสนอซือ้  หมายถงึ  คําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ทําคําเสนอซื้อต้อง
ปฏบิตัติามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอื 
หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกจิการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งโดย
แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 2 

 การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

 บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ  บรษิทัจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

 กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์
ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

 สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

 สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสรมิ
และพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AcCredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ
กาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และ
กองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 3 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบั
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ ี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
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3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟู
เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

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

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย
และผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน
การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจ
ในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะ
ผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน
รวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการ
ซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น
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หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
วา่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่
จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร จดัการ 
     กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
     ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนสว่นบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาด
ทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบั
กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์
หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

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

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ
ชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ
ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
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IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บั
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

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

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิ
ถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

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

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรอง
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที่
ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 
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Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศ
นัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

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

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.   ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 1.1.  ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  

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

1.3.  ชื่อยอ่ : PRINCIPAL LTF  

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  

1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิ 750 ลา้นบาท  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูคา่ขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอาํนวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่รองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง 
ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุนลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรอืทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นช่องทางการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน สาํหรบัผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งในตราสารทุนได ้โดยเงนิไดข้อง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะได้รบัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รบัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในกําหนดเวลา และจะตอ้งชาํระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร  (ถา้ม)ี  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารแหง่ทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  

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

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):100.00 

ในกรณีมปีระกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบ
กบัตวัชีว้ดัตามประกาศทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชีว้ดัใหมใ่นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลู
สาํคญัเมือ่บรษิทัจดัการจดัทาํหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัในทุกรอบปีบญัช ี

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจน
ถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศ
ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอื
เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 11 

ผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน
ได ้ 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเปิดทีม่นีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ย
ละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐาน
ด ีหรอืเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ หรอืเป็นธุรกจิ อุตสาหกรรม ที่
ได้รบัการสนับสนุนหรอืมโีอกาสได้รบัผลดีจากนโยบายของรฐับาล หรอืมศีกัยภาพในการเติบโตสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกจิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) และสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

  3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการ
พจิารณาเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อน
การดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ   ผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์
นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการที่
ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด

เพิม่เตมิ 
1.2 ตราสารหน้ี 

1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3 หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
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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 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด

เพิม่เตมิ  
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 ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลู
ทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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 ์ 
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 ทัง้
จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  และหน่วย property 
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไป

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1 - 2  
1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุน

ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity Limit ของกองทุนนัน้ 
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1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 
1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

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 
1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบุิคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2 บรษิทัเงนิทุน 
1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4 บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5 บรษิทัประกนัภยั 
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8 นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9 สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

Credit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ ี

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

เป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 14 

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอืทีม่ขีอ้มลูราคา
ทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit 
Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอืทีม่ขีอ้มลู
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีCredit 
Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  
4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
4.2.1 ป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 
ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น
การทํา Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและ
ทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่มูลค่า
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ 
ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกวา่มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 5 
ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่ งได้กํ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ส ัญญา 
(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไมด่าํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 
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4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัที่
มกีารคาํนวณ 

4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่
กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหน้ีตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้
ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนที่ 5 : ธ ุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน
การลงทนุ ดงันี้ 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีู่สญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณี
ที่คู่สญัญาดงักล่าวกระทําการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจ
หรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกีําหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ี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 
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3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึ่ง

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบงัคบัชําระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4 ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ 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 โดยกรณีที่

เป็น 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. ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

 

ส่วนที่ 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ี Underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่
ไมใ่ชด่ชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและ
เปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  Derivatives on organized Exchange  
2.2.2  OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้้า 
Derivatives 

2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงาน
กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอสิระดว้ย 

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  
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าที่ได้อย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื
หลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิทั
จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที่เพยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง 
การลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 
6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่

15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้ํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยสําคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข 

ดงัน้ี 
7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่าง

หน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการ
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ซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของ
สนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนั
ความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัรา
ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อ
แลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ 
ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ 
credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
7.3.1  มีผลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดที่ทําให้สทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 
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  ไมเ่กนิ 20% 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
เป็นประกนั  
 

National Scale) และประเทศนัน้ ๆ ตอ้งม ีCredit 
Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

 รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี < 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  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

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   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั  นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 
market 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน  
     Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัที่
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออก
จากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.4.1   เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  
6.4.3     เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

    6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน 
   ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

    6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย 
   มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

    6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี 
   ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ ี
   ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ  
  ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคล 
  ดงัน้ี 

              6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   
              6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที ่

                ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
              6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี

                ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล  
                ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 
Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึ หน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุน 
        ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิาร 
        เชา่ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที ่
        สาํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบุิคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives)  
 

-  ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

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

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร

ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตรา
สารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกกู ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 
  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
  คูส่ญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 หน่วย Property  ไมเ่กนิ 15% 
5 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 
6 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 
7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความ 
      น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถ 
      ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั product  
               limit 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
8 Derivatives ดงัน้ี 
 8.1 ก า ร เข้ า ทํ า ธุ ร ก ร ร ม derivatives ที่ มี

วตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง (hedging) 
ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 
 
 

หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง 
 
 

ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีํานวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 
Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมลูคา่หน้ีสนิดงักลา่ว ของ
เจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ รวมถงึกรณียงัไมค่รบ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
กาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย
ตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดย 
      ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
      (1.1) มขีนาดเลก็  
      (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
      (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออก
หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัสง่

รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า   
90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราสว่นการลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่
กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกิดกรณี
ดงักลา่ว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
กาํหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั        
แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม
ขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มูล
เกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและ ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration Limit) ตามทีก่ําหนดในสว่นที่ 4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
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(ก)  งดเวน้การใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบั
การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่งดงักลา่วต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่วทัง้น้ีในการจดัสง่รายงานดงักลา่ว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตาม
ทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุน
ของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักลา่วตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่
ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ เอกสารเกีย่วกบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยูแ่ลว้) พรอ้มกบัคาํ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ และเอกสาร
เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและ
เวลาทาํการ  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ
คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้
แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  
•  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล  
•  สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลง   
   นามของนิตบุิคคล  
•  ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
•  สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
•  หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

        5.2.2.1      การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 
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วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 
1,000 บาท 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  
1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 
บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.    ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอื
ดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุน) คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ทัง้น้ี การชาํระคา่ซือ้
หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการกาํหนด และหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.    เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ
สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

5.2.3   เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็
หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อน
การดาํเนินการ 

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
ไดร้บัชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และที่
สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน
ไดจ้รงิ  

5.2.4.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผู้
ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4.4  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการ จะไมจ่ดัสง่เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน ในกรณีทีผู่ส้นใจจะลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทนุรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยูแ่ลว้ใน
ขณะนัน้ หากขอ้มลูของเอกสารนัน้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วเคยไดร้บั 

5.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปน้ี ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง  
• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย  
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว และคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทั
จดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบ
กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น  

เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูคา่ทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 
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5.2.5.2  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วได้
ตามระยะเวลาขา้งตน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีด
ระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้ตามวธิกีารใน
คาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตาม
คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ เอกสาร
เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุน
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เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดย
บรษิทัจดัการอยูแ่ลว้) พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ี
หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ และเอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว ไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 
กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 
สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัทาํการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์
ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํ
การขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 1,000 
บาท 
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การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ
ดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 
พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่ม
เฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน) คาํสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระ
ดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุ
ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเทา่นัน้ 
สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน
จากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

6.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักลา่ว ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที่
ไดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการ
ดาํเนินการ 

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย
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ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระคา่
ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่
ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

6.2.4.3 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ  

6.2.4.4 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผู้
ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.4.5 บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่
จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ี
ดอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  
วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ 
บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่ี
รายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้ตามวธิกีาร
ในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักลา่วดว้ยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนื
เงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
เงื่อนไขอื่นๆ  
1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน โดยไมถ่อื

วา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ทาํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  
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2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่ การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ี การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้
3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม หรอื

เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน 
และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํธุรกรรม
ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

6. บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  
7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่25 มกราคม 2549 เป็นตน้ไป ตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํการกาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดย
กรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่
บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

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

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่และราคา
ดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ
หยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนาม
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิคา่ขายคนืดงักลา่วเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว 
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หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ขายคนืถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํ
รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนสงูกวา่
ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วมผีลทาํใหห้น่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่หรอืมจีาํนวนตํ่ากวา่จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี 
บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  
หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะ
ปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมดุทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทั
จดัการอาจชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 
วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้
แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ
มลูคา่และราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัหรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ 
และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่าย
หรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
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สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ตามหวัขอ้ “วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน"  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้
ขายหน่วยลงทุน  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายดา้นภาษอีากรของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารดาํเนินการเป็นไปตามทีห่ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
ดงักลา่วและตามทีร่ายละเอยีดโครงการกาํหนด โดยเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนหน่ึง 
(กองทุนตน้ทาง) เพือ่นําเงนิคา่ขายคนื ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น (กองทุนปลายทาง)  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแบง่เป็น 2 กรณีดงัน้ี  

1. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีปกต ิ- ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงคใ์นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองหน่ึงไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น  

2. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีกองทุนเขา้ขา่ยเลกิกองทุน - ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาวา่จะใหม้กีารโอนยา้ยการ
ลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นในใบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอืใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน เมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนหรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ตามรายละเอยีด
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หบ้รษิทัจดัการดาํเนินการ ภายใน 5 วนัทาํการเมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนหรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงเจตนาไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอื
ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

เงือ่นไขอื่นๆ สาํหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิ
กองทุน 
1. บรษิทัจดัการจะดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงเจตนาไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุน

หรอืในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี  

2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาโอนย้ายหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจํานวนหน่วย
ลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลกิกองทุน ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตกลงมอบหมายให้
บรษิทัจดัการดาํเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมด (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้ ไปยงักองทุนรวม
หุน้ระยะยาวอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละตามลาํดบัก่อนหลงัดงัต่อไปน้ี  
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2.1 ลําดบัที่ 1 โอนยา้ยหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

2.2 ลาํดบัที ่2 หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการตามขอ้ 2.1 ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะโอนยา้ยหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกบักองทุน หรอืตามที่
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร  
ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่แสดงเจตนาไม่ต้องการโอนยา้ยการลงทุน หรอื มไิดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยงั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอื
จํานวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลกิกองทุนตามขอ้ 29 บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที่มกีารแก้ไข
เปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนอื่น มายงักองทุนน้ีสามารถ
ขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว คู่มอืผูล้งทุน 
คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอื
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมใน
อนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และดาํเนินการใหเ้งนิ
ที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต้นทางเขา้บญัชเีงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการตน้ทางหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ทีแ่สดงวตัถุประสงคโ์อนยา้ยจากผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี และเมื่อบรษิทัจดัการได้ทํารายการสบัเปลีย่น
แล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตให ้ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนอื่น สามารถ
สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
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ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไป
ชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทาง หรอืชาํระใหแ้ก่บรษิทัจดัการทีจ่ดัการกองทุนหุน้ระยะยาว
ปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืไดร้บัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทีส่มบรูณ์จากผูถ้อื
หน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การ
ไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถา้ม)ี และเมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.3  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่ซือ้กองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมือ่เป็นวนั
ทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตน้ทาง  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทางผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ที่สมบูรณ์ และได้
ทาํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น 

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอื

มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากวา่มลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชี
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ขัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่
ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  
ทัง้น้ี หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย
หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
วธิกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอืเพื่อให้
เป็นไปตามคําสัง่หรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอํานาจด้านภาษีอากร หรือด้าน
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักองทุนหุน้ระยะยาว โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศที่
สาํนกังานบรกิารของบรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา (ถา้ม)ี ของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

การออกและสง่มอบหนงัสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง) และหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอื่น 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณี
ตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปน้ี  
1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 
2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม 

หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมี
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ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่าํหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(2)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนได้
ไมเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(1) ประกาศการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อ

ทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรือ่งดงักลา่ว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(3) ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนั
อื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
จะตอ้งชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
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11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  
11.1  บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 
คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่
ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้

ไดใ้นสาระสาํคญั  
(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ
ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไมร่บัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
(1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้สาํนักงานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี 
ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคําสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยดุรบัคาํ
สัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดย
พลนั 

12.  การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุ
รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุ
รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไป
ยงักองทุนรวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์
ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14.  การจ่ายเงินปันผล :  

14.1  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี
14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

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

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.46 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.15 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม  
2. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและการเสนอขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนและ
กองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการเซน็สญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่าย
ด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน เชน่  
3.1 ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย

หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
จดัทําเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้
ค่าใช้จ่ายในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิาร
กองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอื
ทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2 ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน
การสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และนําส่งคํา
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน คําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ใบกํากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศ  ค่าใชจ้่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
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จดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  
3.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิ

และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น หนังสอืชีช้วน 
รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุน
รวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิหรอืเพื่อ
ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิ
จากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา  

3.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

3.9 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหน้ีสนิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจํานํา 
จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผู้ให้บรกิารภายนอกอื่นๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.12 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทุน  
4.  คา่บรกิารแก่บุคคลภายนอก คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ตดิต่อสือ่สาร คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ค่า

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  
5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ

เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบั
เงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมนํ่าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  
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9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

10.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื

เมือ่บรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว  
12.  ค่าใชจ้่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุน  
13.  ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้กีารประกนัหรอืการบรหิารความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

14.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้น้ี เมื่อบรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะปิดประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คืน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหวัข้อ “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บรษิัทจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ในกรณีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

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

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็น
กองทุนปลายทางในระยะแรก ทัง้น้ี เมื่อบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก ทัง้น้ี
เมื่อบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บรษิัทจดัการ 
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และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็น
กองทุนปลายทางในระยะแรก ทัง้น้ี เมื่อบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก ทัง้น้ี
เมื่อบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 
หมายเหตุ : 
1. บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการจะต้องชําระให้กับกองทุนปลายทางหรอืบรษิัทจดัการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็น
กองทุนปลายทาง) 

2. หากในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลง หรอืมี
การตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษอีากร คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . ซึ่งมีผลทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามวธิกีารในขอ้ 1 ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
เช่น อาจเรยีกเก็บเป็นเงนิสดแยกต่างหาก โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กฎหมายปัจจุบนักําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปโอน
หรอืจาํนําได ้ทัง้น้ี หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการโอน และหรอืจาํนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มอีํานาจ กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนดหรอืที่จะมกีารเปลีย่นแปลง
ในอนาคต 

 15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
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 15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

 1.5.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ําเนินการทีพ่สิจูน์ได้
วา่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลู
ทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอื
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไมเ่ทา่กนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วย
ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่
บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่นๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชีบรษิัท
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่
จะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท 
หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีก

เกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้า่

เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวมเทา่นัน้  
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอียดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
1. สําหรบักรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ใน

โครงการ 
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

กองทนุรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ย 
(1.3) ให้เพิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่
มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม
หรอืทางหนังสอืพมิพ์ หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 
3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไวล้่าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  
(4.1) ให้บรษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีี่เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มี

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
หรอืทางหนังสอืพมิพ์ หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่สาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

2. บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  
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(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ   

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

(ค) วนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกวา่หน่ึงเดอืน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้
วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี   

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักลา่วในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการจะ
ประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ  ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล
ดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุน
ที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการ และจะ
ประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่น
มลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3.  แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มลูค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่บรษิทัจดัการและจะ
ประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืวา่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะ
จดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วย
ลงทุนไมถู่กตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วย
ลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่ราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีพ่บวา่
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่
คาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีบ่รษิทัจดัการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
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(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสอืพมิพ์
รายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สําเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุม
ได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที่
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได้
แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ่ง
มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏวา่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด 
บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวน
หน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่
แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 
แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิด
เป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิ
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ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหาก
ปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด
อยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
วา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทน
กองทุนเปิดกไ็ด ้

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

17.  ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

       ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

       ชื่อ : ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทําการแต่งตัง้ผูท้ี่มใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นที่ปรกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยที่ปรกึษากองทุนจะไม่มอีํานาจควบคุมการดําเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่ปรกึษา
กองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้ 
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ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 
บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  
อาคารวอ่งวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 2645 0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2549  

19.  การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.   การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมติ
และการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
อาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2.   ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  

3.   ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี  

4.   การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 
และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากทัง้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

5.   เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีลว้ กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู ่
แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมส่ามารถนําเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไปหกัลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้กีต่อไป ทัง้น้ี 
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนชื่อของกองทุนเป็นกองทุนเปิดไทยหุ้นดบัเบิลเซเล็คทีฟ, Thai Double 
Selective Equity Fund (TDS) และใหถ้อืวา่กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมทัว่ไป ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่ง
ทุน โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมื่อบรษิทัจดัการจะมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะปรบัปรงุหนงัสอืชีช้วนใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขชื่อและนโยบายดงักลา่วต่อไป 

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการเพิม่จํานวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ ภายใตข้อ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนไดแ้ลว้มจีาํนวนหน่วยลงทุน ณ วนัยืน่คาํขอจดทะเบยีน คดิเป็น มลูค่า
หน่วยลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปของจาํนวนเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยใช้
ราคาตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุน  

(2)  จาํนวนเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ขึน้ มมีลูคา่ครัง้ละไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท  

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัจดทะเบียนเพิม่จํานวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้วบรษิัท
จดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่สํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20.  ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1.    มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท หรอืตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดการซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
(Automatic Investment Plan)  

2.    การบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน และการหกัเงนิลงทุนเมื่อมกีารขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บรษิัทจดัการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหกัเงนิลงทุนแต่ละ
รายการตามวธิกีาร “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกาํหนด 

3.    หนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัทําหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยมรีายการ
อย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะไม่จดัทําใบรบัรองการซื้อหน่วยลงทุน
สาํหรบัยอดการซื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป (หรอืตามกําหนดเวลาที่หน่วยงานที่มอีํานาจ กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง กาํหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต) 

4.    หนงัสอืรบัรองการโอน  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัทาํหนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยมรีายการ
อยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศ  

5.    สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

5.1 สทิธแิละหน้าทีเ่กีย่วกบัภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กฎกระทรวง ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว จะไม่ได้รบัผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษทีี่เคยไดร้บัภายในกําหนดเวลา และจะตอ้งชําระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 
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(ถา้ม)ี  

5.2 ผูล้งทุนตอ้งศกึษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ก่อนการลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ทัง้น้ี ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าที่ในการ
จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว การหกัลดหยอ่นภาษ ีและหรอืการ
ชําระคนืภาษีหรอืเงนิเพิม่ และหากผู้ลงทุนปฏิบตัิผิดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
ประกาศกําหนด ผูล้งทุนมหีน้าที่ในการชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดร้บั การชําระภาษีเงนิไดจ้าก
การขายคนืหน่วยลงทุน การชาํระเงนิเพิม่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการลงทุนหรอืไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนกาํหนด ตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

5.3  เงนิได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงือ่นไขของหน่วยงานทีม่อีํานาจ
ตาม กฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง กําหนดหรอืที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนต้องปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรกาํหนด  

“ผูถ้อืหน่วยจะต้องคํานึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด โดยหากผู้ถอื
หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและ
จะตอ้งชาํระคนืเงนิภาษทีีไ่ดร้บัลดหยอ่นและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

6.    เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีลว้ กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู ่
แต่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได้อกีต่อไป 
ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนชื่อของกองทุนเป็นกองทุนเปิดไทยหุ้นดับเบิลเซเล็คทีฟ, Thai 
Double Selective Equity Fund (TDS) และใหถ้อืวา่กองทุนดงักลา่วเป็นกองทุนรวมทัว่ไป ประเภทกองทุนเปิดตรา
สารแห่งทุน โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี เมื่อบรษิัทจดัการจะมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะปรบัปรงุหนงัสอืชีช้วนใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขชื่อและนโยบายดงักลา่วต่อไป  

7.    ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปโอน หรอื จาํนําได ้(หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการ
โอน และหรอืจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มอีํานาจ กฎหมายหรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง กาํหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต)  

8.    ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นในการ
บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(3)  การทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

9.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทําธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 57 

10.   การควบรวมกองทุน  

 กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

 10.1   การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่
ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อยกวา่กึ่ง
หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีง
ตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่
ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหน่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนั
นับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดําเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนับมตคิรัง้แรกใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิู้ถอื
หน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และ
หากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บั
มติของผู้ถอืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว 
ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. วา่ดว้ยการกําหนดวธิี
ปฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อน
วนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของ
การรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการ
ควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว 

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

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและ
วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  
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(3) ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การดาํเนินการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจา่ยเงนิ
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9) ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะสง่สาํเนาหนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักลา่ว
ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอื
หนงัสอืขอมต ิ 

10.2   ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้บรษิทั
จดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

10.3   ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัสง่หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัที่มกีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้บรษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทําการสุดท้าย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

11. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย
ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั และในกรณีที่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
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ดงักลา่ว  

หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

12. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่ับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่า
หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

13. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
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)  นิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุน
ทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี
หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่
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รองรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค)  กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ได้
ไมเ่กนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน
ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการผ่อนผนัจาก
สาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี
อื่น 

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

14.   หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมตมิตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอนั
เป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนัให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 61 

15.   การทาํธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated transaction) 

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

16.   การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

(1)  บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอื
บรษิทัสมาชกิศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พือ่กองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีว้
ไดข้องกองทุนดว้ย  

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

17    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน   
  ต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอื 
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สําหรบัหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

18.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

  1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ  
  Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

   2) นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ 
  สาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

   3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

   4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ 
  เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่น 
  ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักลา่ว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ 
สัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าว
ขา้งตน้ 
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20. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล
เกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ 
“กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 
มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่
สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัยส์นิ ผู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทุนรวมที่
เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจทําให้
กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
อาจทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้อกี
ต่อไป  

เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทั
จดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่า



กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว    หน้า 63 

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั
จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้
ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้รว่ม
ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบั
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และดําเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบั
ของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถูก
ปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิัท
จดัการได้สงวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถงึผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่น
ใดทีร่าชการกาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

21. การด ําเนินการกรณีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก ําหนด  บริษัทจดัการมีการ
จดัการกองอสงัหาริมทรพัย  ์หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 
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บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ
คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการรายเดิมจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อื
วา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 

 



 

 
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว 

ต ัง้แต่วนัที่  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัที่  30 พฤศจิกายน 2561 
 

- ไมม่ ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที ่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสํานักงาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  
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1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นายวศนิ ปรธิญั 
3. นายธนทั เจคจนัทรป์ระภา 
4. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 
               (www.principal.th) 



 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีีเอส วคิเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั(มหาชน)         การตดัสินใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จํากดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั เหตุผลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


