
 
 
 
 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  ไทย ไดนามิก อินคมั  อิควิตี้, CIMB - Principal Thai Dynamic Income 
Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL TDIF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุน เปิดพริน ซิ เพิล  ไทย  ไดน ามิ ก  อิ น ค ัม  อิ ค วิตี้อ าจล งทุน ในส ัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ า  (Derivatives) เพื่อ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารพอร ์ตการล งทุน  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ใน
ขณะนัน้  กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ทิศทางราคาหลกัทรพัย  ์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความ
เสี่ยง เป็นต้น  ดงันั ้น  กองทุนรวมจึงมีความ เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะก ับผ ู้ล งทุนที่ต้อ งการโอกาสรบั
ผลตอบแทนสงู รวมถึงรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือ น้อยกว่าเงินลงทุน เริ่มแรกก็ได้ ดงันัน้  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม  เมื่อ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในเหตกุารณ์ที่ไม ่ปกติ ผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนนี้  ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทนุตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูล ในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจล กัษณะกองทุนและควรเก ็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อ ใช้
อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการขอสงวน สิทธิที่ จะปฏิเสธ ไม่ร บั  หรือ ไม่ด ําเนิ นการตามค ําส ัง่ซื้อหน่ วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่
สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ท ําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทาง
กฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั
รองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษทัหลกัทรพัย ์
จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้   1 

รายละเอ ียดโครงการจัดการ   

คาํจาํกัดความ  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม หมายถงึ กองทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั  อคิวติี ้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั  อคิวติี ้
หน่วยลงทุนชนิด 
รบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยปันผล หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจา่ยปันผลของกองทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย 
ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-D)  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั 
อคิวติี ้(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั 
อคิวติี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL TDIF-C) 

บรษิทัขึน้ทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
วนัทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการยกเวน้วนัหยดุตามทีส่าํนกังาน 

             คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย 
             หรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน   
             และหรอื วนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการ 
             หยดุรบัคาํสัง่รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการซือ้ขาย หมายถงึ  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลู  
             สาํคญัระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หมายถงึ ระยะเวลาการ 
             เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลู 
             สาํคญั 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดย 
            แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่ วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ม ี
            ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของ 
            ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่ม 
            หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัยอ่ย หมายถึง บรษิัทจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
              ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้ 

กจิการ   หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยบ์รษิทัทีม่หีลกัทรพัย ์  
              ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั 

สถาบนัการเงนิ   หมายถึง สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยืมของสถาบัน 
              การเงนิ 
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สมาคม   หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั 
              สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการสง่เสรมิ  
              และพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ธนาคารพาณิชย ์   หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
กลุม่กจิการ   หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัช ี

             กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 
กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ย 

            ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ 

            ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง  
            (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ  
            Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.  
            2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 
กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ 

            กาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
            หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

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

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ 

            ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 
   ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ   
   ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวม 
   โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะ  
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

            อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั  
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   ตลาดทุน 
   วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ 
   ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 
กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

            (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 
การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

            Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการ 
    ลดความเสีย่ง 

           4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิ
ฝาก 

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

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

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

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

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ  
            กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื 
            องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที ่
            ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทย 
            หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ 
            ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น 
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หลกัทรพัยต่์างประเทศ             ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและ 
   ผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน 
   การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลย 
   พนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอม 
   ทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

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

            รวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 
บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการ 

            ซือ้ขายไดใ้น SET 
บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย 

            พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบ 
            การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อื 
            หุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย 
            พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบ 
            การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อื 
            หุน้ลา่สดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ใบแสดงสทิธ ิ
ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น 
            หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
            วา่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่ 
            จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
    ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
   กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท 
   สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่ง 
            ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละ 
   ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ 
   ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุน 
   โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่น 
   ใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่ง 
            ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
   ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่  
   ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

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

            อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 
CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ 

            เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5  
            สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ 
            ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญาอกี 
            ฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้ง 
            ชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 
            (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บั  
            ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง 
            ของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน 
            การชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 
Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา  

            Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 
Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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Derivatives on Organized 
Exchange 

หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
            ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี

           วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ 
           ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้ใน 
           รปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

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

            ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐั 
            แหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั 
            ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุน 
            ในแตล่ะบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั 
            หลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 
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 มลูคา่ตามราคาตลาด 
MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 
MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
Net Exposure หมายถงึ มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่น 

            การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ 
            ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู ่
            ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
            จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 
            กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ Derivatives 
Obligation หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิ 
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            ถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 
Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3  

            แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  
P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
Portfolio Duration หมายถงึ อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณคา่ตามมาตรฐานสากล 
Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 
Regulated Market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ 

            ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย 
            ศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํ 
            หน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 
            หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 
Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 
Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 
SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities  

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

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

            ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
            หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription  
            Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย์
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1.  ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Thai Dynamic Income Equity  Fund 

1.3. ชื่อยอ่ :  PRINCIPAL TDIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  ไมก่าํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  ไมก่าํหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมก่าํหนด 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย :  

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

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

      ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุน 
      ของโครงการไดไ้มเ่กนิ 450 ลา้นบาท  

ทัง้น้ี กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิโครงการกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ทราบล่วงหน้า 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 

1. PRINCIPAL TDIF-R : 5,000 บาท 

2. PRINCIPAL TDIF-D : 5,000 บาท 

3. PRINCIPAL TDIF-A : 5,000 บาท 

4. PRINCIPAL TDIF-I : 50,000,000 บาท  

5. PRINCIPAL TDIF-C : 1 บาท 
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2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 

1. PRINCIPAL TDIF-R : 5,000.00 บาท 

2. PRINCIPAL TDIF-D : 5,000.00 บาท 

3. PRINCIPAL TDIF-A : 5,000.00 บาท 

4. PRINCIPAL TDIF-I : 50,000,000.00 บาท  

5. PRINCIPAL TDIF-C : 1.00  บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูคา่ขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่
เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่ว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ
จดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ :  

   3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

         เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ สาํหรบัผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของหุน้ได ้ 
         โดยกองทุนจะนําเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีโดยมุง่ประโยชน์ของผู ้
         ลงทุนเป็นหลกั 

   3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน  

   3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  - 

   3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ 
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   3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า :ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง(Non-Hedging) 

        มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ดชันี (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

 ดชันีผลตอบแทนรวม SET (SET TRI) สดัสว่น (%) : 100.00 

 การลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  (SET 
Total Return) 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ตาม
ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/
หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการ ใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผย
ข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจ
ลงทุนได 

อยา่งไรกด็ ีกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของกองทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ให้บรกิารดชันีมกีารยกเลิกการคํานวณดชันีซึ่งกองทุนมีการนําดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชี้วดั หรอืการ
เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัตามที่หน่วยงานกํากบัดูแลกําหนด เป็นต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบดงักล่าว แต่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุนหรอืหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานดหีรอืมแีนวโน้มการเตบิโตในทางธุรกจิ หรอืบรษิทัที่มี
ประวตักิารจา่ยเงนิปันผลทีด่ ีและอาจจะลงทุนในตราสารของหน่วยอสงัหารมิทรพัย ์(Property Fund) กองทุนทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 
รวมถงึตราสารอื่นใดที่ใหส้ทิธใินการไดม้าซึ่งตราสารดงักล่าว และหรอืหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยร์วมถงึ
ตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการใหส้ทิธไิดม้าซึ่งหุน้ดงักล่าวหรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ โดยขึน้อยู่
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กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

โดยเงนิลงทุนส่วนที่เหลอือาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนั
การเงนิตามกฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี และ/หรอืตราสาร
แห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น ที่ออกโดยภาครฐับาล 
รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยความน่าเชื่อถอื
ของตราสารหรอืผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอื
ทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตวัลดลง หรอืมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง โดยพจิารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการป้องกนั
ความเสีย่ง เป็นตน้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอื (Unrated) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade)  และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted)  
อยา่งไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
securities) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอื
จดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย ์(listed securities) แลว้แต่กรณีในขณะทีก่องทุนลงทุน แต่ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงเป็น 
non – investment grade หรอื Unlisted securities เทา่นัน้  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรอือาจเขา้ทําธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) 
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปี
บญัชี  หรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น ทําให้อาจมีบางขณะที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่กําหนดไวไ้ด้ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตาม สดัสว่นการลงทุนทีก่าํหนดไวใ้นโครงการแก่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไมถ่อืวา่ผดิเงือ่นไขโครงการ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมล่งทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน: ไมม่ ี

        3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้   13 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมี
ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 
และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่วโดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดาํเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพือ่ปกป้องผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 
โดยจะไมถ่อืวา่เป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1   ตราสารทุน 
 1.1.1  หุน้ 
 1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 
 1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
 1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
 1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด  

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

        เพิม่เตมิ  
1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ศุกกู 

1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

1.7  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

2.   คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 
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2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่
เชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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 ทัง้จาํนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1  SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 
Derivatives ตามทีร่ะบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กาํหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่น
มอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจทาํให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ผูอ้อก SN ยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั
สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ให้
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN 
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 
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2.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎวา่ SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้ง
ดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1  ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณเดยีวกบัที่
ใชใ้นการคาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 
และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ. 
ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN 
สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไป
ในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 
1.2.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF (Investing Fund) นัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

           1.3     ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์
ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

  7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

          10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
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ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1.  คูส่ญัญา ตอ้งเป็นนิตบุิคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
      ตอ้งม ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย 
      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
2.3  B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ 
      ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
2.4  B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

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

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
2.5  ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที ่ 

           น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่ง  
           ใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

 2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

 2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
           2.6  ตราสารหน้ีซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที ่ 

          น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใด 
          อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

                   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  
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           4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association)  
         หรอื TSFC 

           4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
                  4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 
                  4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ 

                ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ 
                ทรพัยส์นิของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

                           4.3 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการคาํนวณตาม 
          วธิกีาร ดงัน้ี  

                                มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 
                                ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  
                                Reverse Repo 
                           4.4 การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน (4.4.1) บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทาํ 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อน
มาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักลา่ว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
ซือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้
วนั มมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกาํหนดเรือ่งดงักลา่วไวใ้นสญัญา
ซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการ
จะไมด่าํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

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

คาํนวณ 
4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

           4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา  
         หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงันี้ 

1.  คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดงักลา่ว
กระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
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1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9   กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื 
           หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

    3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
           3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น 

         หลกัประกนัดงัน้ี  
         3.1.1 เงนิสด 
         3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 
       หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบั 
       แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่ง 
        ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่ง 
        ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
        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. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุน 
        ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีล  

        ให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม 

        หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 
3.4 ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 
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        3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
        3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย  
    เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออก 
    ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใด 
    ดงัน้ี 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้ง 
            เป็น 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 ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนกังาน 
           คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื 
           หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนที่ 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลาย   
    อยา่งดงัน้ี 

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 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 
2  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
2.2.1   Derivatives on Organized Exchange 
2.2.2   OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ 
Derivatives 
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2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลโดยหน่วยงาน
กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  
   ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี  ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1   ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

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

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราที่
กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที ่
เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2    ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํ 
           หรอืน้ํามนัดบิ 
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 ของกองทุน
นัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลาย

อยา่งดงัน้ี 
3.5.1   ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2   ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
   บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน   
   อาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป 
   ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
    ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ 
    ลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

           6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
           บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึง
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
          7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข   
               ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
       7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึง 

       อยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง  
      กบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที ่ 
      อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความ 
      เสีย่งเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ใน 
      กรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ Obligation  
      จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ 
      กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการ 
      ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation  
      รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ Obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์าย  
      นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุม่  
      (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย ์
      อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ 
      เสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ 
      ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการที ่
      ผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์
      อา้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ Credit Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม ่
      เกดิ Credit Event) 
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    7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื 
          สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

(7.3.1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
        หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

(7.3.2) ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
          ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
(7.3.3) ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 
         ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีอื่น ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่  
        ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื   
        (Unrated Securities) โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน 
บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบั 
      แรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั   

ไมเ่กนิ 20% 
(หรือไม่เกิน  10% เมื่อเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ
ผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซึ่งประเทศนัน้ตอ้ง
มี sovereign rating อยู่ ในระดับ 
investment grade)  
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

(Structured Note) หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา
ของ ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

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

 ใน Benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั 

  การเงนิ  
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 และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
5.5    ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market   
6 ทรพัยส์นิ ดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัยส์าํหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํ
ใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน  
     ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน  SET หรือในตลาดซื้อขาย 
           หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม 
           แบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่ 
           วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ ี
           ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

                  6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                  6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น  
                              สมาชกิ 
                  6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบั 
                              บุคคล  ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่

ในระดบั Investment grade 
6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ

ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้

เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักลา่ว 
 

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

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

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

ไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย 
หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บรษิทัเงนิทุน 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ใน 
  รอบปีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีาย ุ
  โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตาม 
   รอบอายกุองทุน 
-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่าย ุ
   กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี 
   เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอื ตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่MF ไดด้าํเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรอืมี
เงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3   Total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุน
ใน ตัว๋แลกเงิน ตัว๋ส ัญญาใช้เงิน ตราสารที่มีส ัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ที่มอีายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน Derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์นิดงักลา่วมอีายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 
4 Securities Lending   ไมเ่กนิ 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตามข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ รวมกนัไมเ่กนิ 15%  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไมร่วมถงึตรา
สารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกุก หรือตราสาร Basel lll ท่มีลักษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในตอนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบั 
      MF ทัว่ไป  ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก 
     ทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (Single entity limit) 
5.2 ม ีCredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit  
     rating 

 
 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด
เกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
6 derivatives ดงัน้ี 

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม 
      derivatives ทีม่ ี
      วตัถุประสงคเ์พือ่การลด 
      ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2  การเขา้ทาํธุรกรรม  
      derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่ 
      การลดความเสีย่ง   
      (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 
100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
       จาํกดั net exposure ท ีเกดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ 
       ความเสยีหายสงูสดุ (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 การลงทุนในสญัญา 
ซือ้ขายลว่งหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 
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ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 
ข้อ  ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ . ราย

เดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กกูของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐั
ไทยหรอืตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 2.1  ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของมูลค่าห น้ีสินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ ออกตราสารรายนั ้น 
ตามที่ เปิ ด เผย ไว้ ใน งบการเงิน สํ าห รับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัผู้
ออก เช่น เงนิกู้ยมืจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็น
ตน้ 
ทัง้ น้ี  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีห น้ีสินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด  รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออก
ตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดย
เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับตํ่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ . ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 
3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีาร
ยื่นแบบ  filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดงัน้ี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
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ข้อ  ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 

10.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

11.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
   MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ี 
      ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ 
      จากสาํนกังาน  
      (1.1)  มขีนาดเลก็  
      (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
      (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมท่ีม่ขีนาดเลก็และมกีารเสนอ
ขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมด
ของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่จดัตัง้ขึ้นใหม่ที่มขีนาด
เลก็และมกีารเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1 มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 
90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการ
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลง
คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
กาํหนด 

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

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
(ตามอตัราสว่นการลงทุน product limit) 

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

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํา
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 
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(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

 (ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่น
ผนัจากสาํนกังาน 
(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ

เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

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

4.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายในวนั
ทาํการถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนั
ก่อนครบอายโุครงการ 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถอืหน่วยลง
ทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
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การลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : 

-คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

-สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

กองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-R) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
และไมต่อ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-D) :  
เหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธิ
ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-A) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธิ
ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด  

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิด
ให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL TDIF-C) :  (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการกําหนด โดยในเบื้องต้นบรษิัทจดัการจะ
กาํหนดสาํหรบัผูล้งทุนกองทุนสาํรองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เทา่นัน้  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนั
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เพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.2.1     การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่     : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้   33 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดใน
คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจ
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการ
สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

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

ราคาส ัง่ซื้อกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการที่ได้รบัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัที่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  
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การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัท
จดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้า
ม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจอง
ซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการ
กําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสาํเนาคํา
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษิทัจดัการ มาชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ ซึง่
เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอ
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ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

       5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

       5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้

        5.2.3.3 ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1. ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบ
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.4.5.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตาม
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วนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรร
ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.2.4.6. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35  
    ราย  

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหน่ึงใน 
     สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  ในกรณีที่มเีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย 
     การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่ง หรอืหลงัจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การ
อนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่
วนัทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
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สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจน
ทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีด
ระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
คําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
วธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น  ๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

2.     บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.3      การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้
รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทาํการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล     : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่      : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่     : ม ี

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

           6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่้
ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ี
หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

                        ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น 
ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

   6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย  
             กรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 
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             ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่ง  
             อื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  
 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
      หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

      6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

              6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ 
          เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง 

      โทรสารได ้หรอื  
3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนั
เริม่ทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 
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ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้ทําการ ขาย
หน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ตํ่ากว่า 5,000 
บาท   ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ตํ่ ากว่า 5,000 บาท  หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่ตํ่ ากว่า 
50,000,000 บาท ชนิดผูล้งทุนกลุม่ :-  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 
บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแส
รายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ 
เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
กําหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํ
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

            6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
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บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

                      ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จา่ยเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วย
ลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้น้ี
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

           6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

           6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุน
ของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

  6.2.4.5  บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ  
 หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หรอืวธิกีาร ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในคําขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

              เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
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2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที ่
ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตาม
คาํสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีาร
ทาํธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  
7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
      - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 
      - แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

     บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัทาํการนบัตัง้แต่ 
     วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : ไมม่ ี
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ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมม่ ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไมม่ ี

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุด
ตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

      7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

             7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทั
จดัการดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดย
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยูต่าม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดย
จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธบิวก/หกักาํไรหรอืขาดทุน
สทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจํานวนเงนิสดที่
กองทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยูต่าม
หลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการ
จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์
ในการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุน
นัน้อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะ
คาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนั
ทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
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ในวนัทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมไิด้เปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชกีองทุน
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยนิยอมในการ
ดาํเนินการดงักลา่วแลว้  

3. บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบั
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้กบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการตามทีก่ําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนงัสอืแสดงเจตจาํนง
การจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการกําหนด  เมื่อบรษิัทจดัการได้
ดําเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด
ดงักลา่ว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืวา่ตนไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงต่อ
บรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ”  หรือเอกสาร
อื่นที่บริษทัจดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคล
ธรรมดา  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นนิติ
บุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนงัสอื บรคิณฑ์
สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
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สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทั
จดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการตามหนังสือแสดง
เจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอื
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรอืการ
ตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนการดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่
อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ 
บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจา่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซื้อคืนปกติ  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    
ชนิดจา่ยเงนิปันผล                    : ม ี   
ชนิดสะสมมลูคา่                       : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                             : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ    
สง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น 

      ทัง้น้ี หากวนัดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถขายคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํการถดัไป 

                  7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

                 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐาน
การขายคนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วย
ลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมใน
อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และ
นําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถสง่คําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
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เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐาน
การขายคนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้
วนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนนัน้หกัด้วย
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2   การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บั
การผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานง
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากใน
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์
ไว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  
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โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ
บรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่
สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขาย
คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

                 7.4.2.3  เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ได้รบัและได้ทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืน 
ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดงักลา่วมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูค่าหรอืมี
จาํนวนตํ่ากวา่จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน
ของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 
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4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบั
เอกสารแสดงความจํานงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องได้รบัการอนุมตัิจากบรษิัท
จดัการ 

                  7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่า
และราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ําเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
รูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

                  7.4.2.5  เงือ่นไขอื่นๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

      - การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller     
  machine) (ถา้ม)ี 

      - บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
      - อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
      - สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
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โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ใหท้าํได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนั
ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคืนตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการไดด้ําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการ
ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถา้ม)ี 

             7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัทาํการ 

             7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศชว่งเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักลา่วทีเ่วปไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื
ลว่งหน้าและหลกัฐานการขายคนืลว่งหน้าไมซ่ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  
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กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่อ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนนัน้ 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

 2.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ:  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดให้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดให้บรกิาร ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถสบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธใินการเปิดให้บรกิารดงักล่าว โดยจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดให้บรกิารที่ที่ทําการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในชว่ง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และ
นําส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขาย
หรอืรบัซื้อคนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบัคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระคา่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดที่บรษิทัจดัการกําหนด เมื่อ บรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่ง
อื่นได ้

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิค่ารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพือ่สบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
ตราสารรฐัระยะสัน้ เมือ่ไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผู้
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ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและ
เวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการ
เป็นอยา่งอื่นได ้ 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงือ่นไขการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํา
รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรือ่งมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น)  

8.2.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 
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สอดคล้องกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไข
ของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และหลกัฐาน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการ   
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลา
เริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัเริ่มทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
คาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คํานวณได ้ณ    
สิ้นวนัทําการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้   55 

1.  กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมี
จาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
มมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการได้สงวนสทิธใินการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่
สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
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หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ 

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 
และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3) มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซือ้คนืทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 
คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บั
ผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
     (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระทําที่เป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผู้มอีํานาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั 
     ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

      11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน 
              หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
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(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไมร่บัซื้อคนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบ
โดยพลนั   

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (3) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ด้
มคีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
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14. การจ่ายเงินปันผล :   
14.1.  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : 

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมจ่า่ย 
  ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : จา่ย 
  ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมจ่า่ย     
  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : จา่ย 
  ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมจ่า่ย 

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  
1. กองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตามชว่งเวลา

ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลแลว้แต่กรณี และ
การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผล
นัน้  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล 
เพื่อไม่ให้ขดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งที่มกีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล
ของกองทุนในอนาคต  

14.3.   กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศ
การจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ี บรษิัท
จดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 
(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณาผ่อนผนั

หรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น 
(2) ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่

ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
(3) ส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อื
เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนั และขายในชว่งระยะเวลา
ทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อน ดาํเนินการจา่ยเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอื
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธิขอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธิเรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้ 
ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผล 
(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 

เวน้แต่เป็นกรณีที่ได้รบัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
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(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่มอ่าจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไมนํ่าเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวให้
เป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน : 

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดสะสมมลูคา่                         : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                     : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                         : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่  
   คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้   61 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที่
คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มลูคา่ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไมม่ ี

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.56 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญา
ต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีก
เก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จ่ายจรงิ แต่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทุน หกัดว้ย มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดของกองทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

           4.    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 

4.1   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนั
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 
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4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทํารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และ
นําส่งคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ 
รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบั
ชําระเงินค่ าซื้ อห น่วยลงทุน  และค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ผลิต และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบั
ขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทาํตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอื
เพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั  

4.9  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของ
กองทุน  
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5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมนํ่าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการวางทรพัย ์
คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใช้จ่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่า่ยจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.   คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา

ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา

ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา
ขายหน่วยลงทุน 

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม              : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา  
 ขายหน่วยลงทุน  

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

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทางหรอืตน้ทาง  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา

ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคา

ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ :  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทางหรอืตน้ทาง  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้

คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    :    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้

คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่       :    ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่

ใชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :    ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่
ใชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่      :    อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง
ชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัคา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไมเ่ทา่กนั ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหนงัสอืชีช้วน
สว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดย
ตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแหง่ ไม่
น้อยกวา่ 7 วนั 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

   ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
                          ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
                          ชนิดสะสมมลูคา่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
   ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 
    ตามทีจ่า่ยจรงิ 

   รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระ
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
คาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ 
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ชนิดสะสมมูลค่า : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
คาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
คาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
คาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื(ถา้ม)ี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็จรงิ  

3. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบริษัทจดัการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม จะบวกดว้ยภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

2.  การคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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4.ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวมเทา่นัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการ 
1.1  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบรษิทัจดัการสํานักงานใหญ่และ

สาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  
1.2  แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง  
1.3  ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใช้จ่าย

ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

2.1  เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุน
รวมหรอืทางหนงัสอืพมิพห์รอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขาย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

 2.2  แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 
3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้ดงักลา่วไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
4.1   ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่ ี

การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพห์รอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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4.2   แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ย 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1.   วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา  
 หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2.   เงือ่นไขพเิศษ :  
1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 
1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล  
1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 
1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 

กองทุนมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไมเ่ทา่กนั  
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเทา่กบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์
ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุน
ในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างองิจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัทําการคํานวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและ
สามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด  

สําหรบัการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 90 วนั ประเภทมีดอกเบี้ย บรษิัทจดัการจะ
คาํนวณโดยใชม้ลูค่าเงนิตน้บวกดอกเบีย้คา้งรบัจนถงึวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  กรณีเป็นตรา
สารประเภทมสีว่นลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortized Cost) เป็นมลูค่าเงนิตน้   โดยวธิกีารตดัจาํหน่ายใหใ้ช้
วธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไมต่่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยา่งมนียัสาํคญั 

วิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ้งมกีารแบ่งการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน  

ทัง้น้ี มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่าํนวณ จะตอ้งมมีลูค่าไมต่ํ่ากว่าศนูย ์การปันสว่นรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอยา่งที ่1 การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จําหน่ายไดท้ัง้หมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (ชนิดจ่ายปันผล) และ
สมมติมดีอกเบี้ยค้างรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มยีอดซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท และยอดขายหน่วย
ลงทุน 1,000 บาท 

 
 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล  

 
ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 

 (ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดสะสมมูลค่า  
(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 
(บาท) 

15,000.00 15,000 - - - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 18,000.00 18,000 - - - - 
              

รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  ไมม่ ี ไมม่ ี - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  18,000.00 18,000 - - - - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)          
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (0.53) (0.53) - - - - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   (0.05) (0.05) - -  
       

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 17,999.42 17,999.42 - - - - 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,500.0000  1,500.0000 - - - - 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)   11.9996  11.9996 - - - - 

วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน 
      (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุน 1,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 17,999.42 17,999.42 - - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ (+5,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-1,000) 

 
5,000

(1,000)
5,000

(1,000)

    

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  21,999.42 21,999.42 - - - - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)             

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (0.64)                   (0.64) - - - - 
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- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (0.06) (0.06) - - - - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 21,998.72 21,998.72 - - - - 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
 
-  หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ =5,000 / 11.9996 = 416.6806 หน่วย 
-  หน่วยลงทนุลดลง = 1,000 / 11.9996 = 83.3361 หน่วย 1,833.3445 1,833.3445 - - - - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 11.9992 11.9992  - - - - 

ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผู้
ลงทุนกลุม่เพิม่เตมิ และการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิรณีมกีารจา่ยเงนิปันผล และขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผล/ ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วย ชนิดจ่ายปันผล ผูถ้อืหน่วยชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและผูล้งทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.15 บาท/ หน่วย 

   กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล 
 

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ  
(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสมมูลค่า  
(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม  

(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทนุเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ชนดิสะสมมลูคา่ ผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุม่เพิม่เตมิ 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 10,000 บาท ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ15,000 บาท ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาทและชนิดผูล้งทุนกลุม่ 10,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 
21,998.72 21,998.72 - - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (บาท)            

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(+15,000) 15,000.00 15,000.00    

2) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ (+10,000) 10,000.00   10,000.00    

3) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั  (+50,000,000) 50,000,000.00      50,000,000.00   

4) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุกลุม่ (+10,000) 10,000.00    10,000.00 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  50,056,998.72 21,998.72 15,000.00  10,000.00 50,000,000.00 10,000.00 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)             
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.64) (0.44) (0.29)    
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทนุกลุม่ (+vat) = 0.80%        (1,095.89) (0.22) 
  รวม (1,097.48)      
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.74) (0.06) (0.04) (0.03) (146.58) (0.03) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,055,754.50 21,998.02  14,999.52  9,999.68  49,998,757.53 9,999.75 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ15,000 / 11.9992  = 1,250.0833 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ 
10,000 / 11.9992 = 833.3889 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั 
50,000,000 / 11.9992  = 4,166,944.4629 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุกลุม่ 
10,000 / 11.9992  = 833.3889 หน่วย 4,171,694.6685  1,833.3445  1,250.0833 833.3889  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,166,944.4629 833.3889 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9988 11.9989 11.9989 

วนัต่อมา จา่ยเงนิปันผลใหผู้ล้งทนุชนิดจา่ยปันผล ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 
50,055,754.50 21,998.02  14,999.52  9,999.68  49,998,757.53 9,999.75 

การจา่ยเงนิปันผล/การจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) (626,566.90)       
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   กองทุนรวม  ชนิดจ่ายปันผล 
 

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ  
(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสมมูลค่า  
(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม  

(เปิดใหม่) 

จา่ยเงนิปันผล/คา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ0.15 ตอ่หน่วย            
- ชนิดจา่ยปันผล = 1,833.3445 X  0.15 = 275.00 (275.00)          
- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ    = 1,250.0833 X  0.15 =   1,250.23   (1,250.23)       
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     = 4,166,944.4629 X  0.15 = 625,041.67    (625,041.67) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 49,429,187.60 21,723.02 13,749.29 9,999.68 49,373,715.86 9,999.75 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.64) (0.40) (0.29)   
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทนุกลุม่ (+vat) = 0.80%        (1,082.16) (0.22)
  รวม (1,083.71)     
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%  (144.90) (0.06) (0.04) (0.03) (144.74) (0.03)
 (คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน)             

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)  49,427,958.99 21,722.32  13,748.85  9,999.36 49,372,488.96 9,999.50  

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,250.23 / 
11.9988 = 104.1963 หน่วย 4,171,671.7496  1,833.3445  1,145.8870 833.3889  

 
 
 

4,166,944.4629 833.3889

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  11.8485  11.8758 10.9983 11.9984 11.8486 11.9986 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะต้องขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

2.  บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1)  คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  
(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมใช้
มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 
(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนลา่สดุ  
(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  
(ค)  วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกวา่หน่ึงเดอืน 
(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวนัทําการ

ถดัไป  
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 (2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  
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ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  
(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ

จะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั  
(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล
ดงักลา่วแทนการประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 
ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทั
จดัการ และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดย
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(3.1)  คาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง  

โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2)  คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่ง
ที ่5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  

4.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(4.1)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคาํสัง่ซือ้ขายคนืหน่วย

ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  
(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ําหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตาม

ระยะเวลาดงัน้ี  
(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่ว ันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักลา่ว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ไดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์

ดงักลา่ว 
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เงือ่นไขพเิศษ:  

1.  บรษิทัจดัการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  
1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่กองทุน

รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

 2.   เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืวา่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษิทั
จดัการจะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่
พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการเพื่อให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  
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2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบั
แต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะ
วนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน
ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  
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(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น
จาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชย
ราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่
บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัน้ี  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จาํนวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ ค่าใชจ้า่ยในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง : 

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี
17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 
อาคาร เค .เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 10400   
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 31 มกราคม 2560 

19.  การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนิัน้
เสยีไป 
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ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย 
       ลงทุนไมเ่ทา่กนัใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวน    
       หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใดใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย 
       ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที ่
             ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

      ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
      บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจ
ดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1.    การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.   การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ
มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

3.    ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

4.    ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

5.    การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 
และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากทัง้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

6.    การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพื่อ
เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
บรษิทัจดัการจะยื่นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิแลว้ และคํารบัรองของ
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ผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากสาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัคําขอและเอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดแลว้ ให้ถอืว่า
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

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

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด
ในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจําเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

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

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทําธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
3.1  การนบัมต ิ 

                 กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไมไ่ดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน 
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14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) 
ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตลิว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ย
ของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนงัสอืขอมติ
ดงักลา่ว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จาํนวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบั
กจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทํา
การสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกบั
ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ

จา่ยเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
(7)  คา่ใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 
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(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ข้อมูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่ง
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะส่งสําเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอื
หนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั
จดัการดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัสง่หนังสอืนัดประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อ
ทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบ
จากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึง
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรู้
ถงึการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจ
ขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่ับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่
หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
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กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(1)        กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

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

(ข)   นิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)   บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

             (2)       กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี 
                       ดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในชว่ง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่
เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)   กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารอง
เลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของ
หน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
จะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุน ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุ
จาํเป็นและสมควร 
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(ง)    กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุนไดแ้ต่ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อน
ผนัจากสาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 

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

7. ธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

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

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการ
รบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิ
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการกําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน
ดว้ย  

   2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 
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5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

10. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบักองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด 

11.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนั
การเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลู
เกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าว
วา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตน
ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
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หรอืระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํ
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติาม
ภาระผกูพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 
(ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 
(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้ข้อมูลตาม
หวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
เมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

        (3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และดําเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และ
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กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เทา่นัน้  
ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัท
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อื
วา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
การที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ีไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพ ิมเตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิค อินคมั อิควิตี้ 

ต ัง้แต่วนัที่  31 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
 

- ไมม่ ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิค อินคมั อิควิตี้ 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นายวศนิ ปรธิญั 
3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 
4. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีีเอส วคิเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

10 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั(มหาชน)         การตดัสินใจลงทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

14 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

16 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั เหตุผลในการรบั

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


