
 

 

 

 

 

 

 

 
 เดิมกองทุนชื่อกองทุน เปิดซีไอ เอ ็มบี-พริน ซิเพิล  ไลฟ์ มุ่งร กัษาเงินต้น เพื่อการเล ี้ยงชีพ, CIMB - Principal LIFE 

Protected Retirement Mutual Fund (ชื่อย่อ  : CIMB-PRINCIPAL PRMF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลต ัง้แต่วนัที่ 
10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนรวมมุ่งรกัษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเร ียกประเภทของกองทุนรวมที่จดันโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผ ูถ้ือ
หน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต ํา่ โดยกองทุนรวมดงักล่าว มิได้รบัประกนัเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่
อย่างใด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หาก
ไม่ปฏิบตัิตามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี      

 ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล ีย้งชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิ
เพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเล ีย้งชีพ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของ
ผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหต ุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน  

 ในกรณีที่กองทุนนี้ไม ่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคระกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัให้ สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั
รองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิเสธไม่ร บั  หรือ ไม่ด ําเนินการตามค ําส ัง่ซื้อหน่ วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่
สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ท ําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทาง
กฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอ ็มบี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัย ์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 14 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หนังสือชี้ช่วนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
Principal Protected Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL PRMF) 



 

 

 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 
ทุกวนัทาํการตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  
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ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี                                                          1

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

คาํจาํกดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ   โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี  
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ   กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี  
หน่วยลงทุน  หมายถงึ   หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี  
บรษิทัจดัการ  หมายถงึ   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  
ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ   ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน       หมายถงึ   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิจาํกดั 
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หมายถงึ   บุคคลที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ   ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุ่งรกัษาเงนิต้นเพื่อการ

เลีย้งชพี  
บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ   บรษิทัที่มหีลกัทรพัยท์ี่ได้รบัการจดทะเบยีนหรอืได้รบัอนุญาตให้ทํา

การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ   บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
วนัทาํการ  หมายถงึ   วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  
วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ   วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการไมข่ายหรอืไมร่บั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ
หรอื วนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการ
หยดุรบัคาํสัง่รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  หมายถงึ   ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายนของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 
ทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้  เวลา 15.30 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํการกาํหนดใหว้นั

ทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษา
เงนิตน้  
บรษิัทจดัการจะเริม่เปิดเสนอขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่ง
รกัษาเงนิต้นของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกในวนัที่ 25 
พฤศจกิายน 2549 
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เงือ่นไขในการขายหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
ลว่งหน้า โดยสามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 
ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 2549) 

วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 
ทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ โดยยกเวน้ “วนัทําการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษาเงนิ

ต้น” [ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรอืตัง้แต่วนัทําการที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี)]  

วนัทาํการรบัซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่น  หมายถงึ   ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 
หน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้   15.00 น. หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการกําหนดใหว้นัทําการ

ถดัไปเป็นวนัทําการรบัซื้อคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษา
เงนิตน้ 
บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษา
เงนิตน้ครัง้แรกในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 
เงือ่นไขในการรับซื้อคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนด 
ลว่งหน้า โดยสามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 
ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 2549) 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่น  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ ทาํการถงึ 15.00 น.  
หน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ โดยยกเว้น“วนัทําการรบัซื้อคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษาเงนิต้น”  

[ภายใน  15 วันทําการนับตัง้แต่ว ันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรอืตัง้แต่วนัทําการที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี)]  

รอบระยะเวลาการมุง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก  หมายถึง   ตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม จนถึง วนัที่ 24 
พฤศจกิายน 2549 (หากวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2549 ตรงกบัวนัหยุด
ทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” และจะใชว้นัก่อนหน้า “วนัทาํการขาย
หรือสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่ งร ักษาเงินต้น ” แทนวันที่  24 
พฤศจกิายน 2549 ดงักลา่ว) 

รอบระยะเวลามุง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป  หมายถงึ   ตัง้แต่ “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการ 
(รอบละประมาณ 1 ปี)   มุง่รกัษาเงนิตน้” คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี จนถงึวนัที ่24 

พฤศจกิายนของปีถดัไป (หากวนัที ่25 พฤศจกิายน ดงักลา่วตรงกบั
วนัหยดุทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการขายหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” และจะใช้
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   วนัก่อนหน้า “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิ
ตน้” ของปีถดัไป แทนวนัที ่24 พฤศจกิายน ของปีถดัไป ดงักลา่ว) 

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ   มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทํา
การขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ   มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้
วนัทําการรบัซื้อคืนนัน้หักด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

คาํเสนอซือ้  หมายถงึ   คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการเป็นการทัว่ไปทีผู่ท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้ง
ปฏบิตัติามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้
ถอื หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกจิการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ   แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ   การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

ตราสารหลกั  หมายถึง  ตราสารแห่งหน้ีที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในสี่อนัดบัแรก 
(category) ตลอดระยะเวลาทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสาร
แห่งหน้ีดงักล่าวจากสถาบันจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . โดยตราสารหลัก
ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ สน. 43/2546 เรื่อง การให้ความ
เหน็ชอบอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมคุม้ครองเงนิต้น หรอืที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ   บรษิทัจํากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถึง   บริษัทที่มีหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ บริษัทที่มี
หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือบริษัทมหาชน 
จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ   สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยมืของสถาบนั
การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ร ับอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทที่เกี่ยวกบัการ
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             จดัการลงทุน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.                           หมายถงึ   คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.               หมายถงึ   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ธนาคารพาณิชย ์                                 หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 
กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่

ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล

เงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะ
ทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลาง
สมาชกิ 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  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไว้
จนครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  ทัง้น้ี ไม่
วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่
ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
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อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

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

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 
เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสาร
อื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝาก
ไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 
ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 
ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  
ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 
กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้า
ประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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ของประเทศนัน้ 
ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม

กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้ 
    หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบั 
    วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผู ้
    ใหบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น  
    และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอื 
    ระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์
บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 
บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์
บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 
บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตให้

ทาํการซือ้ขายไดใ้น SET 
บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี 
หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี 
หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดให้

เป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผู้
ออก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี                                                          
 

7

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

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พือ่
ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนอง
เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้
B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร

เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้ 

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) ทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ
ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไป
ยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มี
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ภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิ
เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิที่
ไดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียม
สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 
Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั

ราคา 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  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่
กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 
GMS หมายถงึ  ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) 

ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่น
การลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง
ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
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) 
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MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 
NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย

ออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิ
อยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 
Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives 

อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 
Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ใน

มาตรา 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  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจา

ต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล
ของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

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

Agreement) 
SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

(Securities Borrowing and Lending) 
Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 
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SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่

ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาล
ของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้

สนิเชื่อเพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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 มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Protected Retirement Mutual Fund    

1.3.  ชื่อยอ่ : PRINCIPAL PRMF  

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.   จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :  

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

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้มเ่กนิ 750 ลา้นบาท  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  
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3.    วตัถปุระสงค ์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  ชนิดกองทุนรวม  ประเภทกองทุนรวม  นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นช่องทางการลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเงนิได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รบัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในกําหนดเวลา และจะตอ้งชําระเงนิเพิม่
และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร  (ถา้ม)ี 

3.2   ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหน้ี 

3.3    ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : -กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF)  

                                                     -กองทุนรวมมุง่รกัษาเงนิตน้ (Capital Protected Fund) 

หลกัเกณฑเ์งือ่นไขการมุง่รกัษาเงนิตน้ : 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเงือ่นไขการมุง่รกัษา : 

รายละเอยีดในการมุง่รกัษาเงนิตน้ 

1. กลไกการมุง่รกัษาเงนิตน้ (หน้าสดุทา้ยของโครงการ) 

2. เงือ่นไขการมุง่รกัษาเงนิตน้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัมุง่รกัษาเงนิตน้ 

2.1 รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก คอื ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม จนถงึ 
วนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 (ต่อไปจะเรยีกวา่ “รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก”) 

(หากวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 ตรงกบัวนัหยุดทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” และจะใชว้นักอ่นหน้า “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุน” แทนวนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 ดงักลา่ว) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เริม่แรกตามมลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย (10 บาท) คอื ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีซ่ือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และถอืครองหน่วยลงทุนต่อเน่ือง
จนถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 และมชีื่ออยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
นายทะเบยีน ณ สิน้วนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 

2.2 รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี) คอื ตัง้แต่ “วนัทาํการขายหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน” คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี จนถงึ
วนัที ่24 พฤศจกิายนของปีถดัไป (ต่อไปจะเรยีกวา่ “รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อๆ ไป”) 

(หากวนัที ่25 พฤศจกิายน ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการ
ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน” และจะใชว้นัก่อนหน้า “วนัทาํการขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน” ของปีถดัไป แทนวนัที ่24 พฤศจกิายน 
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ของปีถดัไป ดงักลา่ว) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน คอื ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืครองหน่วยลงทุน
ต่อเน่ืองตัง้แต่ “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” รอบนัน้ ๆ  คอื วนัที ่25 
พฤศจกิายน  ของปีนัน้ ๆ  จนถงึวนัที ่24 พฤศจกิายนของปีถดัไป และมชีื่ออยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของนายทะเบยีน ณ สิน้วนัที ่24 พฤศจกิายน ของปีถดัไป โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู ่ณ วนัขา้งตน้ จะไดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้เท่ากบั มลูคา่หน่วยลงทุน  ณ  สิน้ “วนัทาํ
การขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน” รอบนัน้ ๆ  (คอื วนัที ่25 
พฤศจกิายน  ของปีนัน้ ๆ)  ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายถอือยู ่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  ณ สิน้วนัที ่26 พฤศจกิายนหรอืวนัถดัจาก “วนัทาํการ
ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน”  

ขอ้มลูเกีย่วกบัจาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษา : 

จาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 

1 รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก 

จาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ คอื เงนิลงทุนเริม่แรกตามมลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย (10 บาท) 

2 รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อๆไป (รอบละประมาณ 1 ปี) 

จาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ เท่ากบั มลูคา่หน่วยลงทุน  ณ  สิน้ “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน” รอบนัน้ๆ (คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน ของปีนัน้ๆ) ตาม
สดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายถอือยู ่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัที ่26 พฤศจกิายนหรอืวนัถดัจาก “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน”   

ขอ้มลูเกีย่วกบัระยะเวลาการมุง่รกัษาเงนิตน้ : 

1 รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก 

2 รอบระยะเวลาความมุง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อๆไป (รอบละประมาณ 1 ปี) 

 ตามตวัอยา่งทีร่ะบุในขอ้ 20 ขอ้กาํหนดอื่นๆ 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ไมล่งทุน 

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน 

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

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

(1) ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน 

    (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
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หมายเหตุ : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อก
ตัวดัชนีของตัวชี้วดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10   ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนมนีโยบายมุ่งรกัษาเงนิต้น ลงทุนเริม่แรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามวนัเวลาซือ้ขายทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหไ้ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ และถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาถอืครองทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยมจีํานวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้และเงือ่นไขการมุง่รกัษาเงนิตน้ตาม
หวัขอ้ “รายละเอยีดในการมุง่รกัษาเงนิตน้” 
โดยในสว่นของการมุ่งรกัษาเงนิตน้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีเ่ป็นตราสารภาครฐัไทย  ตราสาร
ภาครฐัต่างประเทศ หรอืเงนิฝากที่ออกโดยสถาบนัการเงนิ ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบให้
กองทุนลงทุนได ้เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม มมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ทุกขณะใดๆ ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 97 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ยกเวน้ในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนมคีวามจําเป็นตอ้งรอการลงทุนหรอืเตรยีม
สภาพคล่องเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน คอื ในชว่งระยะเวลา 15 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม และหรอืในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รบัการมุ่งรกัษาเงนิต้น
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ และหรอืในช่วงระยะเวลา 15 วนัหลงัวนัทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัการมุ่งรกัษาเงนิต้นภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ และหรอืในวนัทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิต้นภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ สว่นที่
เหลอือาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝาก หรอืตราสารที่เทยีบเท่าเงนิสด หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้
ทัง้น้ี การกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อการมุ่งรกัษาเงินต้นน จะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและอัตรา
ผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้บัในแต่ละช่วงเวลา และตอ้งเป็นไปตามอตัราสว่นทีก่ําหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไก
การมุง่รกัษา และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูล้งทุน 
นอกจากน้ี  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอ้างองิกบัตวัแปร (Structured 
Note) และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 
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3.13.1.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัยท์รพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไมถ่อืวา่เป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีด
โครงการ และถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารภาครฐัไทย หรอืทรพัยส์นิอื่นทีส่าํนกังานเหน็ชอบซึง่มคีวามเสีย่งเทยีบเคยีงไดก้บั
ความเสีย่งในตราสารภาครฐัไทยหรอืทีม่คีวามเสีย่งตํ่า 
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2 ตัว๋เงนิคลงั 
1.1.3 หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.1.4 ตัว๋แลกเงนิ 
1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.1.8 ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  
1.2 เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก หรอื P\N ทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิทีม่ ีcredir rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

เชน่เดยีวกบั แลว้แต่กรณีดงัน้ี  
1.2.1 มcีredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 
1.2.2 มcีredit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว  
1.2.3 มcีredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้

ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้
1.3 เงนิฝากหรอืบตัรเงนิฝาก ทีอ่อกโดยธนาคารออมสนิ 

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

ไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้ง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บั

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

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

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF ของ

กองทุนนัน้ 
1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวม

ฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ
ตอ้งม ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั
เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 
1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 
วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5   ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่ว
ตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่ว
ตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้บั 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 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุน
รวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate)) 
ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นคา่ซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตรา
สารตาม reverse repo  

4.4   การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.1.1 

บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกใหคู้ส่ญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักลา่ว ภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้
แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสาร
ทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั มมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็น
จาํนวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 
และมกีารกาํหนดเรือ่งดงักลา่วไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความ
เสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไมด่าํเนินการตามขอ้ 
4.4.2 กไ็ด ้

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

วนัทีม่กีารคาํนวณ 
4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทุกธรุกรรม

ทีก่องทุนมอียูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ี
ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 
4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี                                                          
 

19

4.6   discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่ง
ของคูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(securities lending) ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี้ 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่

คูส่ญัญาดงักลา่วกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบ

ธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์
โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์

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

เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ี

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

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

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

ใหแ้ก่กองทุน  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่ี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิี

อื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 
3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถ

บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 
วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

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

issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย 

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

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

3.13.2  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีล่งทุนต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.14.  อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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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  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตรา
สารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที ่ 
      รฐับาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีsovereign 
rating อยูใ่นระดบั investment grade) 
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1   เป็นตราสารหน้ี หรอื ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยม ี

 รายละเอยีดตามแบบ filing 
        5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี < 

  397 วนันบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 
  5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร 
  ดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
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  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน benchmark + 5% 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี                                                          
 

22

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
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  

นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสาร Basel III 
6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ
หน้ี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และ
ไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง
เป็นบุคคลดงัน้ี 

            6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –   
             5.2.3.9   

            6.1.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่ง 
             ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น 
             สมาชกิ 

            6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที ่
              มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 
              บุคคลตามขอ้ 6.1. 3.3.1 –  
              6.1.3.3.2 

6.2   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

  6.2.1   reverse repo 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   
     benchmark + 5% 
 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 
               แลว้แต่กรณี 

   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 
   2. Derivatives on Organized Exchange 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี                                                          
 

23

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 : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
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) เป็นผู้
ออก 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)  

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตาม
รอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  
ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ 
≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1   B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ี
กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

        2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.1.3 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ Investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating 

ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตากฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
5 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่   รวมกนัไมเ่กนิ 15 % 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entit limit) 
6.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน  หรอืตราสาร Basel III ทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสาร และ/หรอื ผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุน
ได ้(non-investment grade/unrated) 

7 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
7.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 
7.2 ตราสาร Basel III 
7.3 Derivatives หรอื Structured note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไมเ่กนิ 20% 
 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 
product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด
รายหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมลูคา่หน้ีสนิดงักลา่ว ของเจา้หน้ี
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ รวมถงึกรณียงัไมค่รบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา
สารดงักลา่วเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา
เป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อก
โดยบุคคลดงัน้ี 
1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.  ธนาคารออมสนิ 
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9.  บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม    

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

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน
การบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 
90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการ
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลง
คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  
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2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
กาํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา ดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) 
(ก) 

(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 
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ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.1 จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2  ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัชว่งระยะเวลา 
30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักลา่วตอ้ง
มรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : 

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1   การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ เอกสารเกีย่วกบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทั
จดัการอยูแ่ลว้) พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วน
สว่นขอ้มลูโครงการ และเอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้ง
ชพี ไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งั
ไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ
ลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 
และนําสง่ไดท้ี ่ 

1.  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2.  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 
5,000 บาท  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 
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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 และบรษิทัจดัการไดร้บั
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้
ส ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการ
ซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทั
จดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็
หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง
แจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้
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หน่วยลงทุนและไดร้บัชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและ
มหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4.4  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการ จะไมจ่ดัสง่เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของ
การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน ในกรณีทีผู่ส้นใจจะลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทั
จดัการอยูแ่ลว้ในขณะนัน้ หากขอ้มลูของเอกสารนัน้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักลา่วเคยไดร้บั  

5.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปน้ี ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง  

ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว และคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน
ภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้
หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานัน้ไดอ้นั
เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น  

เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูคา่ทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.2  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิ
ดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้  
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่ี
รายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ย
คนืเงนิดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงือ่นไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน  

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 :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ดงัน้ี  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนที่ม ุ่งรกัษาเงินต้น:  

บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ในวนัที ่25 
พฤศจกิายน 2549  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนที่ไมไ่ดม้ ุ่งรกัษาเงินต้น :  

ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุน
รวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขาย
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หรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ เอกสารเกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(ยกเว้นกรณีที่ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใด
กองทุนรวมหน่ึงที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่
สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ และเอกสารเกีย่วกบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน   

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งั
ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิม่เตมิในอนาคต   

6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น   
กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต   

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผู้
มอีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  
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. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน   

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้   

ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายนของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบั
วนัหยดุทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีท่ีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้  
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บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรกในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549  

เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
ลว่งหน้า โดยสามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของ
ทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 2549)           

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ (ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้
ไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.   

โดยยกเวน้ “วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้”    

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ณ สิน้วนัทาํการขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 5,000 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 ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้
หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเท่านัน้    

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการกาํหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

3.  เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ
สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3   เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน   

6.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้
ส ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการ
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ซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทั
จดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้  

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักลา่ว ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย
ใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้  

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ   

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ    

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน   

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนั
และมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวน
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)   

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ   

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ 
ๆ   

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ   

6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน   

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน
ไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
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หรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณี
ทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้
ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักลา่ว
ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  

เงือ่นไขอื่น ๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน โดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน   

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง 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   

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 
หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน   

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทาง
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โทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บั
เอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้
บรษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร   

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํ
ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า   

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยกรอก
รายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) 
พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น 
กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล 
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: 
ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํการ 
กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 
บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ครัง้แรกในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 
เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ลว่งหน้า โดย
สามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 2549) 
วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้: 
(ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ ทาํการถงึ 15.00 น. 
โดยยกเวน้“วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ 
สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทํา
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผอ่นผนั และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่าย
หรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
บรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่า
ขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดใน
คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระเงนิใหผู้ข้าย
คนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา
ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
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ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้
เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ขายคนืถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํรายการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบั
จาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูที่
ปรากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่ากวา่จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน   

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมดุทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ 

3. ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจ
ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 
ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํ
การนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่บรษิทั
จดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่และราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บั
การผอ่นผนั หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อน
กาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
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เงื่อนไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว 
ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemtion Plan) เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบรกิาร    ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่ การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic 
teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

2. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน 
และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ขายคนืทางโทรสารของ
ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการ
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม หรอื
เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

5. บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายนของทุกปี หากตรงกบัวนัหยดุทาํการ กําหนดใหว้นั
ทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้: ทุกวนัทาํการ ยกเวน้ “วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิ
ตน้”  
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7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การขายคนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: ตอ้งแจง้ลว่งหน้า ในระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี 

การขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้: ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามกฎหมายดา้นภาษี
อากรของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารดาํเนินการเป็นไปตามทีห่ลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขทีก่ฎหมายดงักลา่วและตามทีร่ายละเอยีดโครงการกาํหนด โดยเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพีกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อนําเงนิคา่ขายคนืซึง่ไดห้กัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
แลว้ (ถา้ม)ี ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น (กองทุนปลายทาง)  
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอื
การตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ)  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองทุนอื่น มายงักองทุนน้ี
สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้ง
ชพี คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการ
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทั
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื และดาํเนินการใหเ้งนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตน้
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ทางเขา้บญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ภายใน 5 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการตน้ทางหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ทีแ่สดงวตัถุประสงคโ์อนยา้ยจากผู้
ถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมือ่บรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่น
ได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กาํหนดเรือ่งมลูคา่ขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองทุนอื่น 
สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิใน
อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเพือ่การเลีย้งชพีปลายทาง หรอืชาํระใหแ้ก่
บรษิทัจดัการทีจ่ดัการกองทุนเพือ่การเลีย้งชพีปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่
วนัทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ทีส่มบรูณ์จากผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
กาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมือ่บรษิทั
จดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.3  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 
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ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายนของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํ
การ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 
บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกใน
วนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 
เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ลว่งหน้า 
โดยสามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 
2549)  

วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้: 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลา
เริม่ทาํการถงึ 15.30 น. โดยยกเวน้ “วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่ซือ้กองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมือ่เป็น
วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตน้
ทาง  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: 

ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํ
การ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 

บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ครัง้แรกในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ลว่งหน้า 
โดยสามารถแจง้และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 
2549) 

วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดท้ีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลา
เริม่ทาํการถงึ 15.00 น. โดยยกเวน้“วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” 

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทั
จดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตน้ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่น
แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไป
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ตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ)  
ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทางผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์ 
และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ)  
ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุน
หรอืมลูคา่หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนดงักลา่วมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  
ทัง้น้ี หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักลา่ว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไมส่ามารถเรยีกเกบ็
คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิ รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
และวธิกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอื
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอื
ดา้นหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ปิดประกาศทีส่าํนกังานบรกิารของบรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา (ถา้ม)ี ของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  
การออกและสง่มอบหนงัสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพี (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง) และหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนอื่น ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
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หน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ
หยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

เงือ่นไขอื่น ๆ  
1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีาร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  
1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอัตโนมตัิ (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั ทัง้น้ีการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

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

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน  

3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่า
คําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9.  การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และ
ไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(2)  มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3)  มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่
เกนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อ
ทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรือ่งดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(3) ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนั
อื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
จะตอ้งชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ 
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คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่
ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอื
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื
หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยดุ
รบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน 
หยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอื
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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 :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ย
ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี 

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.12 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวม  
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15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

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. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.12 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. คา่ใชจ้า่ยในการจดัตัง้กองทุน คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม  
2. คา่โฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพือ่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและการเสนอขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ซึง่รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดัสมัมนาเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนและ
กองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้า่ยในการเซน็สญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และ
คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วรวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน เชน่  
3.1 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ คา่นายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีคา่อากรแสตมป์ คา่ใชจ้า่ยในการโอนหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยใน
การจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบ
หุน้กู ้คา่ใชจ้า่ยในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารกองทุน และหรอืคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์
และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เชน่ คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยใน
การสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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3.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และนําสง่คํา
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  คําสัง่ส ับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน  บัตรตัวอย่างลายมือชื่ อผู้ถือหน่วยลงทุน  ใบยืนยัน 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่น
ใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและผลิต
เอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ คา่ใชจ้า่ยในการรบัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่าย
ในการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิกีารซื้อขาย
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4 ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิ
และตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุน การ
ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5 คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น หนงัสอืชีช้วน 
รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุน
รวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา  

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

3.9 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

3.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.12 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทุน  
4. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์

คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ

เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มา
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รบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลู
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

10. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื

เมือ่บรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว  
12. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุน  
13. คา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้กีารประกนัหรอืการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด หรอืเพือ่ประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

14. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช้
คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 50 บาท โดยจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช้
คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 50 บาท 
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพือ่ให้
เป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้น
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะเรยีกเกบ็รายการ
ละ 50 บาท) 
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ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษิทัจดัการบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช้
คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 500 บาท  
เงือ่นไขการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใน“วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษา
เงนิตน้” 
สาํหรบัเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองครบตัง้แต่ 5 รอบของ “รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษา
เงนิตน้รอบแรก” หรอื “รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป” บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้
ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21  ของมลูคา่หน่วยลงทุนที่
ใชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 500 บาท 
อาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
คาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะเรยีกเกบ็รายการละ 500 บาท) 
ในกรณีการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 
วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 50 บาท  
วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่
หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 50 บาท 
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสด
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจ
ดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักองทุนเพือ่การเลีย้งชพี โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ข
โครงการ โดยเรยีกเกบ็รายการละ 50 บาท) 
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15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 
วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 500 บาท  
เงือ่นไขการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใน“วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่
มุง่รกัษาเงนิตน้” 
สาํหรบัเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองครบตัง้แต่ 5 รอบของ “รอบระยะเวลาที่
มุ่งรกัษาเงนิต้นรอบแรก” หรอื “รอบระยะเวลาที่มุ่งรกัษาเงนิต้นรอบต่อๆ ไป” บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้มุ่งรกัษาเงนิต้น : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ขัน้ตํ่า 500 บาท 
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นเงนิสด
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถ้าม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ
ดา้นภาษีอากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวกบักองทุนเพื่อการเลีย้งชพี โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ โดยเรยีกเกบ็รายการละ 500 บาท) 
(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นเงนิสด
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถ้าม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ
ดา้นภาษีอากร หรอืดา้นหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวกบักองทุนเพื่อการเลีย้งชพี โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ โดยเรยีกเกบ็รายการละ 50 บาท) 
หมายเหตุ :  
1.  บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการจะต้องชําระให้กับกองทุนปลายทางหรอืบริษัทจดัการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็น
กองทุนปลายทาง)  

2.  หากในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรอืมกีารตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษีอากร คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมผีลทําให้บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามวธิกีารในขอ้ 1 ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
เช่น อาจเรยีกเก็บเป็นเงนิสดแยกต่างหาก โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กฎหมายปัจจุบนักําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไป
โอนหรอืจาํนําได ้ทัง้น้ี หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการโอน และหรอืจาํนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มอีํานาจ กฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนดหรอืที่จะมกีาร
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อื่นๆ ระบุ :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ําเนินการทีพ่สิจูน์ได้
วา่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลู
ทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอื
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคํานวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทําการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา
ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4.ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาท 
หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ
เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้
วา่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ 
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

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

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ย 
(1.3) ใหเ้พิม่คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้า่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

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

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

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้ดงักลา่วไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่ ี
การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
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แหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ย 
 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกําหนด 

2.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ใน
การคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูคา่
หน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุ  

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกวา่หน่ึงเดอืน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการถดัไป 

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ และ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดย
ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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(2) ดําเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3) จดัให้มีข้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่า
หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัท
จดัการ และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

 ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่
4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 
ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ
ประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 
30 วนั  
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16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะ
จดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวนัทําการถดัจากวนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัให้มสีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสอืพมิพ์
รายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สาํเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง
สาํเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึง่มมีลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏวา่
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู ่
หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของ
กองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่าง
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ของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเอง
แทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง เชน่ ค่าใชจ้า่ยในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

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 :  

17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน :  ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

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

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2549  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละ
การนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก
ขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

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

3.  ให้บรษิัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี  

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ
หรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  
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การเพ่ิมจาํนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ  

บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ภายใตข้อ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี  

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

(2)  จาํนวนเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ขึน้ มมีลูค่าครัง้ละไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท  

เมือ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้บรษิทั
จดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท หรอืตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดการซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
(Automatic Investment Plan)  

2   หนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัทาํหนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีโดยมรีายการ
อยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศ  

3.  หนงัสอืรบัรองการโอน  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัทาํหนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีโดยมรีายการ
อยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศ  

4.  สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.1  สทิธแิละหน้าทีเ่กีย่วกบัภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กฎกระทรวง ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพี จะไมไ่ดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษหีากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา และจะตอ้งชาํระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี  

4.2  ผูล้งทุนตอ้งศกึษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี และรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษกี่อนการลงทุน ควบคูก่นัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ทัง้น้ี ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขดงักลา่ว และมหีน้าทีใ่นการ
จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี การหกัลดหยอ่นภาษ ีและหรอืการ
ชาํระคนืภาษหีรอืเงนิเพิม่ และหากผูล้งทุนปฏบิตัผิดิหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศ
กาํหนด ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั การชาํระภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทุน การชาํระเงนิเพิม่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วย
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ลงทุนก่อนกาํหนด ตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

5.  ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปโอน หรอื จาํนําได ้(หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการ
โอน และหรอืจาํนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี จะเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีม่อีาํนาจ กฎหมายหรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง กาํหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต)  

6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิ
หรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1) คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2) ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

(3) อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักลา่วตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการบรหิาร
สภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 

(4) การทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่าํนกังาน  คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

7.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการทาํ
ธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดง
มตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

8. การควบรวมกองทุน  

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

8.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ จดัการกองทุนรวมแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  

(2)  ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึง
ขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไมไ่ดม้ตโิดยเสยีง
ขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการ
ประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้ใหมภ่ายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่
กาํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใิน
ครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุน  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
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เปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถอืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. วา่ดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อ
แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตลิ่วงหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบั
หนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวม
กองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่
จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จาํนวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทุน มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และ
ผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

(2)  สรปุประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะ
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงค์
ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจา่ยเงนิปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทุน และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักลา่วทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เชน่ คา่ใชจ้า่ย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

เมือ่บรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการจะสง่สาํเนาหนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักลา่วไปยงัสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ

8.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

8.3   ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
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กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วได ้โดยการปิดประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้
ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ยของแต่
ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ
และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดั
สาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

9.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอ
ของเงนิกองทุนดงักลา่ว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

10.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสาม
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุม่บุคคล
เดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสอง
เดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

11.  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ
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5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้ี
สญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีี
เอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพีหรอืรบั
โอนเงนิดงักลา่วต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบั
โอนเงนิดงักลา่ว 

(ค)  กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้มเ่กนิสดัสว่นที่
ระบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนไดแ้ต่ไม่
เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ใน
การผอ่นผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็น
สาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูล
สภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 

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

12.  การทาํธรกุรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

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

13. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ
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บุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่
เกดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์
เพือ่กองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ย
ความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการ
รบัผลประโยชน์ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

14  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุน
คงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน
แตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผา่น
ทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มูลผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัสง่ขอ้มูลใหใ้นรปูแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึ
ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถใช้แทน
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

15. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อก
โดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขา
ของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบัหน่วย
ลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา
ในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการสัง่ซือ้ 
การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

16.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่
สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีอง
บุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มี
ถิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงั
ปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่
คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและ
บุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัใน
สองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถกูหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิทาง
การเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ
เงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุน
กบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักลา่วก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบั
การทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุนรวม
ไมส่ามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระ
ผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เชน่ ชื่อ ที่
อยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอื จาํนวนเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บั
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้
ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรงุขอ้มลูเมือ่
ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี
ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทั
จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทาํเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคาร
ตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ย
เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)
เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการ
กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

17.ตวัอยา่งการมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน 

(คาํอธบิายในตวัอยา่งการมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุนต่อไปน้ี  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ยกตวัอยา่งบางเหตุการณ์เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในรปูแบบการมุง่รกัษาเงนิตน้ของกองทุน และอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูตามสมมตุฐิาน) 

สมมตุฐิานประกอบการยกตวัอยา่ง : 

นทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 14 - 22 พ.ย. 2548 

ราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก (มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย) : 10.00 บาท/หน่วยลงทุน 

มลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัที ่25 พ.ย. 2549 (เป็น”วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุน”) : 
10.1111 บาท/หน่วยลงทุน 

ไมนํ่าคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนมารวมคดิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

รอบระยะเวลาการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิรอบแรก คอื ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม จนถงึวนัที ่24 
พฤศจกิายน 2549 

รอบระยะเวลาการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิรอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี) คอื ตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี จนถงึ
วนัที ่ 24 พฤศจกิายนของปีถดัไป 
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ตวัอยา่งที ่1 – 3 ผูถ้อืหน่วยลงทุนซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนตรงวนัที ่25 พ.ย. จงึไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิ 

ตวัอยา่งที ่1 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองจนถงึวนัที ่24 พ.ย. 2549 และขายคนืหน่วยลงทุนในวนัที ่25 พ.ย. 2549 (เป็น”วนั
ทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุน”) 

การมุง่รกัษาเงนิตน้ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุนเท่ากบั 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 

ตวัอยา่งที ่2 จากตวัอยา่งที ่1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมข่ายคนื แต่ถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองจนครบวนัที ่24 พ.ย. 2550 อกี 1 รอบ 

การมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้สาํหรบั “รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบ
ต่อไป” (เริม่ตน้รอบใหมว่นัที ่25 พ.ย. 2549 สิน้สดุวนัที ่24 พ.ย. 2550) เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัที ่25 พ.ย. 
2549  คอื 10.1111  บาท/หน่วยลงทุน 

ตวัอยา่งที ่3 กรณีที ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ในวนัที ่25 พ.ย. 2549  และถอืหน่วยลงทุนทัง้จาํนวนทีซ่ือ้ในชว่ง
การเสนอขายครัง้แรก และจาํนวนทีซ่ือ้ในวนัที ่25 พ.ย. 2549 ต่อเน่ืองจนครบรอบการมุง่รกัษาเงนิตน้เรอบต่อไป คอืลงทุน
จนครบวนัที ่24 พ.ย. 2550 

การมุง่รกัษาเงนิตน้: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุนทัง้จาํนวนเก่าและจาํนวนใหมใ่นรอบระยะเวลาที่
มุง่รกัษาเงนิตน้ต่อไป (เริม่ตน้รอบใหมว่นัที ่25 พ.ย. 2549 สิน้สดุวนัที ่24 พ.ย. 2550) เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัที ่
25 พ.ย. 2549  คอื 10.1111 บาท/หน่วยลงทุน 

ตวัอยา่งที ่4 – 5  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนไมต่รงวนัที ่25 พ.ย. วนัที ่17 ม.ีค.  2549 ได ้แต่จะไมไ่ดร้บั
การมุง่รกัษาเงนิลงทุน 

ตวัอยา่งที ่4 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ถอืหน่วยลงทุน
ไมถ่งึวนัที ่24 พ.ย. 2549เชน่ ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดในวนัที ่17 ม.ีค.  2549 

การมุง่รกัษาเงนิตน้ลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดร้บัมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุนที ่10 บาท ต่อหน่วยลงทุน แต่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่คาํนวณจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่อาจจะน้อยกวา่
หรอืมากกวา่ 10 บาท ต่อหน่วยลงทุนกไ็ด ้

ตวัอยา่งที ่5 ผูถ้อืหน่วยลงทุนซือ้หน่วยลงทุนในวนัที ่ 17 ม.ีค. 2549 

การมุง่รกัษาเงนิตน้เงนิลงทุน :  เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัที ่17 ม.ีค.  2549 น้ีแมผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจะลงทุนจนถงึวนัที ่24 
พ.ย. 2549 และขายคนืในวนัที ่25 พ.ย. 2549 จะไมไ่ดร้บัความมุง่รกัษาเงนิตน้ที ่10 บาท ต่อหน่วยลงทุน แต่จะไดร้บัคา่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่คาํนวณจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่อาจจะน้อยกวา่หรอืมากกวา่ 
10 บาท ต่อหน่วยลงทุนกไ็ด ้

แต่ถา้เงนิลงทุนทีซ่ือ้หน่วยลงทุนในวนัที ่17 ม.ีค.  2549 ดงักลา่ว ผูล้งทุนถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองไปจนถงึรอบการมุง่รกัษา
เงนิตน้รอบถดัไป คอืรอบตัง้แต่ 25 พ.ย. 2549 - ถงึวนัที ่24 พ.ย. 2550 และขายคนืเงนิลงทุนกอ้นน้ีในวนัที ่25 พ.ย. 2550 
กจ็ะไดร้บัความคุม้ครองเทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัที ่25 พ.ย. 2549  คอื 10.1111 บาท/หน่วยลงทุน  
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21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศกาํหนด บริษทัจดัการมีการจดัการ
กองอสงัหาริมทรพัย  ์หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน  หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
ต ัง้แต่วนัที่  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัที่  30 พฤศจิกายน 2561 

 
- ไมม่ ี- 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที ่ 

บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 

                     1. นายวนิ พรหมแพทย ์
                     2. นางสาวชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ์ 
                     3. นายวสชุนม ์ทรายแกว้ 
                     4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 

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

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทนุรวม 
 

- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

      ค่านายหน้าท ัง้หมดจากการที่บริษทัส ัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
 

 - ไมม่ ี- (กองทุนตราสารหน้ี) 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

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


