
 

 

 

 

 เดิมกองทนุชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ,์ CIMB - Principal Daily SET 50 Index Fund 
(ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL SET50) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  เดลี่ เซ็ท 50 อิน เด ็กซ์มีน โยบายที่จะลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่ งส ัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวม /เปิดนี้ม ีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น   จึงเหมาะสมกบั  ผู้
ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป  

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เม ื่อเหน็
ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้  เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์การลงทุนของผ ู้ลงทุน  และผ ู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน  

 ในกรณีที่กองทุน นี้  ไม่สามารถด ํารงสินทรพัย ์สภาพคล่องได้ตามที่ส ํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . กําหนด           
ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อ จาก  บริษัทหล ักทรพัย ์จ ดั การกองทุน  ซีไอ เอ ็มบี-พริน ซิเพิล  จ ําก ัด   เป็น  บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

       สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 9 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์   1  

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ 

คาํจาํกดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม   หมายถงึ       กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์ 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่าย 
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  

  เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตให้
ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่าํหนดใน 
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่าํนกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั 
จดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอื  
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่าํนกังาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสัง่ รบัซือ้คนื ตามที่
กาํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ 
วนัทาํการขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ 
สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอืชี้
ชวนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่
เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ  บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน 
จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่ทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย ์ประเภททีเ่กีย่วกบั
การจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ   คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคาร พาณิชย ์

กลุม่กจิการ หมายถงึ      บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา  
    วชิาชพีบญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ      กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม 
    กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ      กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ      กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด  
    พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้ 
    กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ Executives 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 
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กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุอง
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

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

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 
   ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่ 
   การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออม 
   สนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน 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 ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
    หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขาย
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หลกัทรพัยต่์างประเทศ หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด 
    เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ 
    ลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ 
    ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที ่
    จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
กาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
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     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร  
     จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู ้
     ลงทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภท 
     สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย   
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย  
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม   
    1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

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

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
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ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญา
ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

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
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา
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อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมา
คาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
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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  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระ
หน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) 

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

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 เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ):  Principal Daily SET 50 Index Fund    

1.3. ชื่อยอ่ : PRINCIPAL SET50  

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) : ไมม่ ี

1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท  

2.2 เงือ่นไข (จาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิ 450 ลา้นบาท 

2.3.  มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000  บาท  

2.7.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000  บาท 

2.8.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด  

2.9.  มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูคา่ขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วย
ลงทุน ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการ
อาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้า
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ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศ
ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทั
จดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวมนโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการประเภทและอตัราส่วนของ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทุน:  

3.1   วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารทุนทีมุ่่งลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสว่นประกอบ
ของดชันี SET50 และ/หรอืหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆที่มผีลในการคํานวณดชันี SET50 และมุ่งหวงัผลตอบแทนใน
ทศิทางเดยีวกบัดชันี SET50 โดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 

3.3  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

 - กองทุนรวมดชันี 

 ดชันีทีใ่ชอ้า้งองิ : SET50 INDEX 

3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี

3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-
Hedging) 

 มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 
   3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach 
            อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 
management/index tracking 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) 

1.ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัสว่น (%):100.00 

หมายเหตุ: 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าอยา่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการ
ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อื  
   หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์   
   จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10.  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

รายละเอยีด : 

กองทุนมนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีSET50 โดยลงทุนในหรอื
มไีวซ้ึง่หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสว่นหน่ึงของดชันี SET50 และ/หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆ
ที่มผีลในการคํานวณดชันี SET50 และจะส่งผลให้ม ีnet exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลกัษณะเป็นการบรหิารกองทุนเชิงรบั 
(Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ําหนัก (Weighting) ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ในขณะใดขณะหน่ึงกองทุนอาจไมไ่ดล้งทุนในหุน้ซึง่ประกอบเป็นดชันี 
SET50 ครบทัง้ 50 หุน้  

สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแหง่ทุน, ตราสารแห่งหน้ี, ตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก และหรอืเงนิฝาก 
และในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่นๆ 
ในกรณีทีด่ชันี SET50 ถูกยกเลกิหรอืไมม่กีารคาํนวณดชันี SET50 แลว้ โดยดชันีทีจ่ะนํามาใชจ้ะตอ้งเป็นดชันีทีว่ดั
ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์โดยรวม ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยถอืวา่ไดร้บัมตเิหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน 
Efficient Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note)  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต . หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้ความ
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ใน
กรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและ
รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ  โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ี 

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

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

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

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจาก
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

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

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP กองทุนนัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีด
เดอร ์

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

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบุิคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

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

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

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี 
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 ทีม่ขีอ้มลู
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

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

2.6   ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ี
credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
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 และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 
ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นคา่ซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร
ตาม 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 (1) บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้ส่ญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น
การทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ
ทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักลา่ว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูคา่
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
ซือ้ ณ สิน้วนั มมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่
เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกาํหนด
เรือ่งดงักลา่วไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไมด่าํเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 
4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ ี

การคาํนวณ 
4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 
ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 
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ส่วนที่ 5 :ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น
การลงทนุ ดงันี้ 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา
ดงักลา่วกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนิน
กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
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 ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

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

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 

rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 
3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้
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3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์
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 หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนที่ 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง

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

หรอื 1.7  
1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เทา่นัน้   ทัง้น้ี ราคาของ 
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underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่ง
กวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอื
ผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคล
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย
หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัรา
ทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

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

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 
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3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั 
ทัง้น้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนั
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอื
หลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั
จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้
อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ
ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

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

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

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ให้
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

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

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม
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ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่
ชาํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงใน
กลุม่ obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะ
ครบกาํหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิ
กบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี 
ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit 
event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่ําหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1 กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
  

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade แต่ตํ่ากวา่ 
     2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ไมเ่กนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
     ประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

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

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให ้
     ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
      5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
      5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด 
              ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
      5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั 
              แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ ี
              ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
              5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิ 
                        สถาบนัการเงนิ  
              5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
              5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
              5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
              5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
              5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดยอ่มแหง่ 
                         ประเทศไทย  
              5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศ 
                         ไทย  
              5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
              5.2.3.9  บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่ 
     วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated  
     market  

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 

1. 10%หรอื 
2. น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุนใน 

Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตรา
สารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอน
การเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัที่
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
     6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารหน้ีกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ 
             ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
             หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วม 
             สาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
             ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
    6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
    6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
             6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด

                ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
            6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

               รายละเอยีดตามแบบ filing 
            6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤  

               397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 
               6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร 
               ดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 
                6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที ่

                ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะ

              ทํานองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –
              6.4.3.3.2 

      6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั
       นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
       regulated market 

6.5 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 

1. 10% หรอื 
2. น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
     Rating อยูใ่นระดบั Investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
     Grade 
      6.6.1  Reverse Repo 
      6.6.2  OTC Derivatives 
6.7 หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
      6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด 
              ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู ้
              ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย ์
              ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง 

      ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย 
      ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย 
      หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

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

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP)  ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่
กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

 ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทนุที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว   

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

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

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

   - ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่
ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1 B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้กีาร 
     รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด  
     หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
     12 เดอืน 
2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสาร 
      กึง่หน้ีกึง่ทุน Basel lll ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
      2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 :  
             อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 

      คูส่ญัญา (single entity limit) 
     2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade  

      หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

  

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 หน่วย Property ไมเ่กนิ 15% 
5 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 
6 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 
7  ตราสารดงัน้ี (Total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ  7 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที ่
     คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความ 
     น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถ 
     ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

  

 หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 
product limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
8 derivatives ดงัน้ี 

8.1  การเขา้ทาํธุรกรรม
derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

8.2  การเขา้ทาํธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่
การลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 
100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความ
เสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  
derivatives) 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1  
หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง   

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของผู ้ 
     ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ    
     ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมลูคา่หน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ี 
     ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
     เป็นตน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิตามที ่
     เปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ รวมถงึกรณียงั 
     ไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช ้
     อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม 
     ขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ ี
     การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)  
     ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม ่
      และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
      credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
      รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 
      ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น 
      แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให ้
      พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา 
      สารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 
      1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
      2. ธนาคารออมสนิ 
      3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
      4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
      6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย  
      7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
      8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
      9. บล. 
    10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
     11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม  
          1. – 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย 
       ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
       (1.1) มขีนาดเลก็  
       (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
       (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้งจากสาํนกังาน  

4 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํ
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น
เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัสง่
รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 
90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิ
แลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิ
กรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
กาํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภท
ทรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่น
การลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่ วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณี
เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้
บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่น
ผนัจากสาํนกังาน 
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(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็น
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
นัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่งดงักลา่วต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการ
จดัสง่รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักลา่ว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

    4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

    4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก : 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1   การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ 

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล 
สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1   การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 
และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชี
กองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
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เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการที่
กาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ํ่า
กวา่ 1,000 บาท 

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

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

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพือ่เขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ”์ 

(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร 
ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพือ่เขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ
เพือ่จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ”์ 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการ
แกไ้ขโครงการ 
ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิ
รายการสัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด และหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่
บรษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3.  เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 
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5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้
ส ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่
บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

5.2.3.2 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีที่
เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.3.4 ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนั
และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) 

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

5.2.4.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏวา่มกีารจาํหน่าย
หน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
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บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันับ
แต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน
ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นั
เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการชําระเงนิค่าจองซื้อจน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

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

5.2.5.2  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ด้
รบัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถ
คนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วธิกีารจา่ยคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา
จ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้

เงือ่นไขอื่นๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

2.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวั
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จรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุน
รวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ 
พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอื ชีช้วนสว่นขอ้มลู
โครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ หรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัทาํการขายหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ
ดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
ชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพือ่เขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ”์ 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพือ่เขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ”์ 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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3. เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจาก
ผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้
แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักลา่ว ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผู้
ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนและไดช้าํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วย
ลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้
และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได้
จรงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ  

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
โดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไมม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้ตาม
วธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักลา่วดว้ย
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน โดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้
ขายหน่วยลงทุน  

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 ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม 
หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
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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 และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสาร
ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวั
จรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํ
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7. การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.1   การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ
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อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และ
นําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทาง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทาํการของ
สปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ
มลูคา่และราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดี
ครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิคา่ขายคนืดงักลา่วเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว 

หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระเงนิ
ใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะพจิารณาชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.    คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ขายคนืถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํ 
รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนสงู
กวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วมผีลทาํให้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่หรอืมจีาํนวนตํ่ากวา่จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักลา่ว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการ
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
บรษิทัจดัการอาจชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่และราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิ
คา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอื
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่
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ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่นๆ 

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิ
วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemtion Plan) เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

1.2 การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่ การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอน
เงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต 
หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

2. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตาม
คาํสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั 
หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพือ่ความ
เหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํ
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5. บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  
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8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

     - บรษิทัจดัการ 

     - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

     - หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

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

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะยกเว้นข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิใน
อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี่บรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นคําสัง่
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ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด เมื่อบรษิัท
จดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมือ่เป็น
วนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง หรอื 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จัดการได้รบัชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ 
และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หากบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุน
หรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  
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        2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  หากไม่สามารถเรียกเก็บ 
           ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 
เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (automatic 
teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการ
ใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
(ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไมด่าํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 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) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
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(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนได้
ไมเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อ
ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(3) ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน
วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการจะตอ้งชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อ 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่าย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา
สัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทํา
การ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  
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1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มอีํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล แล1ะรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบ
โดยพลนั  

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

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื
หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคํา
สัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
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ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซื้อ
หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพือ่รกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั
จดัการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  ไม่มี 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

        กองทุนไมม่กีารจา่ยเงนิปันผล 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.45 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวม  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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มลูคา่ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม
นายทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ใชจ้า่ยในการจดัตัง้กองทุน คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม 

2. คา่โฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพือ่การเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้า่ยในการจดัสมัมนา
เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้า่ยในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกีย่วเน่ืองกบักองทุน และคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้า่ยดงักลา่วรวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน เช่น 

3.1 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ คา่นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีคา่อากรแสตมป์ คา่ใชจ้า่ยในการโอนหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยใน
การจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบ
หุน้กู ้คา่ใชจ้า่ยในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารกองทุน และหรอืคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เชน่ คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยใน
การสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เชน่ คา่จดัทาํ คา่ผลติ และนําสง่คาํ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํและผลติ
เอกสารดงักลา่วเป็นภาษาต่างประเทศ คา่ใชจ้า่ยในการรบัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน และ
คา่ใชจ้า่ยในการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการขอมต ิสรปุ
มต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 
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3.5 คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เชน่ หนงัสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อนําสง่แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอื
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 คา่ใชจ้า่ยในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ  

3.7 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทาํตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

3.8 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เชน่ คา่ทีป่รกึษา
กฎหมาย คา่รา่งและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา คา่บรกิารทางกฎหมายเพือ่รกัษาสทิธหิรอืเพือ่
ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เชน่ สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทุน  

4. คา่บรกิารแก่บุคคลภายนอก คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่ตดิต่อสือ่สาร คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ ์
คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

5. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัชี
เมือ่เลกิกองทุน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชาํระบญัชกีองทุน คา่ใชจ้า่ยในการชาํระ
เงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมนํ่าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการวางทรพัย ์
คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8. คา่ใชจ้า่ยในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด เชน่ การประกาศมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่แจง้ขา่วสาร
ขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
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10. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  

11. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
เมือ่บรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว  

12. คา่ใชจ้า่ยในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน 

13. คา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้กีารประกนัหรอืการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด หรอื
เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

14. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการ
จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช้
คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก ทัง้น้ีเมือ่บรษิทั
จดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช้
คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก หากบรษิทั
จดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสนบัสนุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณี
พเิศษ นอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้าํเนินการที่
พสิจูน์ไดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ คา่ธรรมเนียมการขอ
เปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม ่เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดย
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคา่ธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่
จา่ยจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะ
ดงักลา่ว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอื
ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็น
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ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 
ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1. การคาํนวณคา่ธรรมเนียมตามหวัขอ้คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2. การคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ
เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุน 

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) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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(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 วนัทาํการนบัแต่วนัที่
มกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 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 
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(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) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ โดย
ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

มลูคา่หน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่
สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี   

(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักลา่วในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแหง่ที่
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพือ่ผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลู
ดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และ
จะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผา่นทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ี 

การปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะ
ปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใช ้ในการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะ
ตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลู
มลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ
ประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผา่นทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืวา่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะ
จดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วย
ลงทุนไมถ่กูตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เชน่ การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บ
ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วย
ลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที่
พบวา่ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทาํ
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การถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพือ่ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนงัสอืพมิพ์
รายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้สาํเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่
สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมอ่าจควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่
มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏวา่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด 
บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวน
หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่
แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที ่

ไมอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
หรอืจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื
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หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหาก
ปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าด
อยู ่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
วา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้
แลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทน
กองทุนเปิดกไ็ด ้

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน), ธ.  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
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ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  
อาคารวอ่งวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

     18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30  เดอืน พฤศจกิายน  

     18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2553  

     18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละ
การนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความวา่ มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทั
จดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจดาํเนินการ
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  
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3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่อยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ
หรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่
หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน   

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ีเมือ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุนแลว้บรษิทัจดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

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

 

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1.  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 

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

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การนบัมต ิ

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว 

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

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพือ่แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย 
และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถอืวา่ไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดย
ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอ
ความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม” 

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 
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(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทุน 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 ิ

3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้

3.3 ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไว้
แลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํ
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนื 

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 

4.    ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย
ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถ
ดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักลา่ว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
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เป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ดงักลา่ว 

หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป
5.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่
หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคล
หรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้
ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 

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

(ข)  นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิได้
นิตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่
มไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาตัง้แต่วนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 
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(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพีหรอื
รบัโอนเงนิดงักลา่วต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบั
การรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค)  กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้มเ่กนิ
สดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนไดแ้ต่
ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผอ่นผนัจาก
สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“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)” 

7.  ขอ้จาํกดัการโอน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

8.  การทาํธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated transaction) 

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

9.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ
บุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั
ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูย์
ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พือ่กองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน
ดว้ย 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
การรบัผลประโยชน์ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้น
รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 
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10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักองทุนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการ
จดัสง่ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

11. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 
ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิารวมถงึ
สาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิ เกีย่วกบั
หน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ
สัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักลา่ว
ขา้งตน้ 

12.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิ
ทีไ่มใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
บญัชขีองบุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาติ
อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ 
นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กาํหนดและ
หลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หา
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ความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

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

(1)  ตอ้งถกูหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตาม
ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น 
NPFFI 

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
ระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํให้
กองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ
ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป 

เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการ
และกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เชน่ 
ชื่อ ทีอ่ยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอื จาํนวนเงนิคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั
จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลู
ตามหวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรงุ
ขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้รว่มใน 
FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบั
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วรบัทราบการ
ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี 

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระทาํเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิด
บญัชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด)เทา่นัน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่น
ใดทีร่าชการกาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่
ดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามในขอ้
ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมน้ี ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ 

ต ัง้แต่วนัที่  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัที่  30 พฤศจิกายน 2561 
 

- ไมม่ ี- 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม
ได้ที่ บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ 

 
 

1.  นายวนิ พรหมแพทย ์
2.  นายวศนิ ปรธิญั 
3.  นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 
4.  น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5.  นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของบรษิทัจดัการ 
(www.principal.h) 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติ ี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีีเอส วคิเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั(มหาชน)         การตดัสินใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จํากดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั เหตุผลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


