
 

 

 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ, CIMB - Principal Property Income Retirement Mutual 
Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL iPROPRMF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทนุน้ีลงทนุกระจกุตวัในกล ุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดงักล่าว 
ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจาํนวนมาก 

 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  พรอ็พเพอร ์ตี้ อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ  อาจมีการลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน  กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอ ตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  บริษทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของ
กองทุน (Hedging) และอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุ ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงและอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะ
ขาดทนุหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได้ 

 บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้  กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น  ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน  และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น 

 กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ม ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกล ุ่มหลกัทรพัย  ์หรือสินทรพัยอ์ ื่นใด ที่เกี่ยวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมี
ความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทนุในตราสารดงักล่าว 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ของภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ลงทนุ ผูล้งทนุจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ผูล้งทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 
 กองทุน น้ี  เป็นกองทุนรวมหมวดอ ุตสาหกรรม  ที่ม ุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกล ุ่มอ ุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) เพียง

หมวดเดียว อาจมีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่ม ีการกระจายหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ผ ู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรมดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ  

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ เม ื่อ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในเหตกุารณ์ที่ไม ่ปกติ ผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่

ไว้ 
 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทนุและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ

สงสยัให้สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
 การที่สาํนักงาน ก.ล .ต . ได้อนุมตัิ ให้จดัต ัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ เม ื่อวนัที่16 พฤศจิกายน 2555  

มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล .ต . คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  หรือสาํนักงาน  ก.ล .ต . ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและความถกูต้อง
ของข้อมลูในการเสนอขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทนุรวม 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  พรินซิเพิล

จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
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  การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  
วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดในรายละเอียด

โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และหรอืวนัหยุดของกองทุนรวมในต่างประเทศ และหรอืวนัที่
บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ร ับซื้อคืน  ตามที่กําหนดใน
รายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทําการขายหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอียดโครงการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอียดโครงการ 
ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัทาํการ
ขายภายใน 2 วนัทําการบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนั
ทําการรบัซื้อคนืภายใน 2 วนัทําการหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอื 
หน่วยลงทุนครัง้แรก  ชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  
แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบนั  
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การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ  บรษิทัจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์
ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 
มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่
หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กลุม่กจิการ หมายถงึ   บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทนุฟ้ืนฟู หมายถงึ   กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ   กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ   กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 

กองทุน AI หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ   กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ
กาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
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หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ   กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน 
property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ   กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ   รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ   กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ   กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ   การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ   ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นที่

มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
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3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ   ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิ
ตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลา
ใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ   ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ   ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ   ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

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

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ   ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้า
ประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ   ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบั
ดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 
(Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ   ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลาย

รายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบั

วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิาร
ไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอ
ซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ
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กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ
การซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หาก
ไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชี
รายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี 
หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก   
ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

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

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนอง
เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
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2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

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

Concentration limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

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

credit derivatives หมายถงึ  derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงั
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระ
ผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ ี
ผลต่อการชาํระหน้ี (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความ
เสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

credit event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ
ในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

derivatives on organized exchange หมายถงึ  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
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ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกอง
ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

group limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ
ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้
สลกัหลงั 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  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บั
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

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

notional amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives 
อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 
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options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 
3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจา
ต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั
ตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการ
หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ ี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ที่
อยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของ
ประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ
เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 
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underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมัเพือ่การเลีย้งชพี 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Property Income Retirement Mutual Fund  

1.3. ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iPROPRMF  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไมก่าํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไมก่าํหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท  

หากบรษิทัจดัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหส้ามารถ
นําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และเสนอหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้
โดยไมต่อ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท     

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมูลค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุ
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์และตอ้งการสรา้งโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนทีด่จีากการมุง่ลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย และ/หรอืตราสารของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ และ/หรอืกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (“REITs”) ซึ่งจะ
ส่งผลให้ม ีnet exposure ในสนิทรพัยด์งักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลลค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิโดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึศกัยภาพในการเตบิโต อตัราการจ่ายเงนิปันผลทีส่มํ่าเสมอ และสภาพคล่อง
ของกองทุนทีไ่ปลงทุนเป็นสาํคญั รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หผ้ลตอบแทนอา้งองิเกีย่วกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทัง้น้ี เพื่อก่อใหเ้กดิรายได ้และผลประโยชน์ต่อกองทุน และผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไมไ่ดร้บัผลประโยชน์ทางภาษหีากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในกําหนดเวลา และจะตอ้งชําระเงนิเพิม่และเบี้ย
ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ทรพัยส์นิทางเลอืก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิทางเลอืก : 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund) 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : Sector ของกองทุน : PROP 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)   

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8 กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (active 
management) 
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3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

(1) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 50% และ The FTSE Strait times REIT Index 50%
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนหรอื 

(2) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 21% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times 
Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงนิบาท 79% 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่น
ตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวั
ดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1)  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Sector Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 

1.1)  กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange 
Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) หน่วยของกองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีอ่ยูใ่นหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(กองทุน Infra) รวมถงึตรา
สารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

1.2)   หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพฒันา
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการใหส้ทิธไิดม้าซึง่หุน้
ดงักลา่วหรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุม่นัน้ๆ โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และหรอื 

1.3)  ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ใหผ้ลตอบแทนอ้างองิกบั
หลกัทรพัย์ หรอืดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์  หรอืสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืที่มลีกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในไทย และหรอื
ต่างประเทศ อาท ิตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีใ่หผ้ลตอบแทนเชื่อมโยงกบั
ผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงทีเ่ชื่อมโยงกบัรายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 
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ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืตราสารในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าวตามขอ้ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่
ในรอบบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

2)  ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนั
การเงนิตามกฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี ทีม่อีายุ
ไมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่อง
ของกองทุน และบริษัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือ
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้, คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้น้ี จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรา
สารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เฉพาะกรณีทีต่ราสารแหง่ทุนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเทา่นัน้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกจิมคีวามผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  ราคาตลาด
ลงอยา่งรุนแรงทีส่ดุในรอบปีบญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นตน้ และ/หรอื 
ในช่วงระหวา่งรอการอนุมตักิารเพิม่วงเงนิลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอื
มเีหตุผลทีจ่าํเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทาํการ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซือ้
หรือขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนมาก   ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดได้  และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต.โดยไมถ่อืวา่ผดิเงือ่นไขโครงการ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
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3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น  

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  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

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

มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถ
ขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

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

ส่วนที่ 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

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

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

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

1.3   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
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ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบุิคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

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

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

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

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

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

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีcredit rating 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 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 ทีม่ขีอ้มลู
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักลา่วตอ้งม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

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

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

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
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4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการ
ก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการคาํนวณ
ตามวธิกีาร ดงัน้ี 
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 
ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นคา่ซือ้หลกัทรพัย ์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 (1) บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทาํ 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิที่
โอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักลา่ว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3)  

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ 
สิน้วนั มมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 5 ลา้น
บาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกาํหนดเรือ่งดงักลา่วไว้
ในสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ 
บรษิทัจดัการจะไมด่าํเนินการตามขอ้ 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 ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 
ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ดงันี้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา

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

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

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

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 

วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

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

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

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

กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะ
มผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบั
แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัน้ี 
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3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

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

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญา
ยมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

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

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

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

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

อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC 
Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง
เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

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

ปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
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องคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อยา่งเป็นอสิระดว้ย 

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 โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่าํหนด
ในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

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

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี 
หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนั
เหตุการณ์ 

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

ภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั
จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้
อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

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

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

15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ใหค้าํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย 
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
      ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีอื่น ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่

ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) ตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
(Unrated Securities) อยา่งไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเทา่นัน้ โดยเป็นไปตาม
เกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงือ่นไข ดงัน้ี 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ 
โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลง
ซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่ง
ครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนด
ตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default 
Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ี
เมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรอืเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ 
Obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบ
กาํหนดเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบั
อตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี 
ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ Credit 
Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้ส ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย  International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
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7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่
ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอื
เป็นการทาํสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสาร
ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

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

เพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

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

เพิม่เตมิ  
1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
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2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้
ซึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
2.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
สาํหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอทัง้น้ี 
ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจํากดั
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคําทีล่งทุน
ในทองคาํแทง่) 
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2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น≥80% ของ 
NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที่
เป็น SIP 

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

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

ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณี
ทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และคา่ธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บั
ฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
     1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื 
                 หลายอยา่ง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

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

               2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.2.1 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on Organized 

  Exchange) 
2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC   

 Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
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 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
 หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ 
  ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่ 
  มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

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

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอื
ปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อยา่งเป็นอสิระดว้ย 

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 โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่าํหนด
ในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
3.2.3.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.3.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี 
หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนั
เหตุการณ์ 

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

ภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั
จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้
อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

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

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

15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ใหค้าํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงือ่นไข ดงัน้ี 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรม

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ 
โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลง
ซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่ง
ครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนด
ตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default 
Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ี
เมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรอืเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ 
Obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบ
กาํหนดเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบั
อตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี 
ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ Credit 
Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3  ต้องใช้ส ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
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7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีอื่น ได้แก่ ตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated 
Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวั
ตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสาร
หน้ีนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  
      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  

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

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

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

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

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 
market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทั
ทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน  

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  
≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ  

  ไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 

  ทาํนองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
  6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

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

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

6.7  หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอื
สิทธิการเช่ า แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่
กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

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

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

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

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

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

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
      (ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา 
      ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื    
      derivatives) 

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

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

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

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตรา
สารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 
5 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1  ทรพัย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่ส ัญญา (single entity 
limit) 

6.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ที่
สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
7 Derivatives ดงัน้ี 

7.1  การเขา้ทาํธุรกรรม
derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพือ่การลดความเสีย่ง 
(hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

7.2  การเขา้ทาํธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่
การลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 

 

Global Exposure Limit 
7.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% 
ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหาย
สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด
เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจีํานวน

หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา
สาร Basel III ของผูอ้อกรายใดราย
หน่ึง (ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทย
หรอืตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)  
หน้ีสนิทางการเงนิ ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสนิดงักล่าว ของเจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ออก เช่น เงนิ
กูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามที่เปิดเผย
ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่
ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารได้มีการยื่ นแบบ  filing ในลักษณ ะเป็นโครงการ  (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับตํ่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 
2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศ

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

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน 

CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดย

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

4 หน่วย Infra ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property 
ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํ
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่
เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ
มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  
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2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํา
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) 
(2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั 
     การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที ่
     ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื 
     เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอรใ์นสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยงานของ
กองทุนรวมต่างประเทศทีม่อีตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการทีล่งทุน (Concentration 
Limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่ว แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนน้น
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนัโดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการในขอ้ 3 แทน 
3.  ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ 2(1) หรอื (2) ในสว่นทีเ่ป็นการลงในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ 
     กองทนุต่างประเทศมอีตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการทีล่งทุน (Concentration Limit)  
     เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่ว แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 
     เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนัโดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืลกูคา้ของกองทุนสว่นบุคคลราย
ยอ่ย แลว้แต่กรณี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
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(3)  เมือ่บรษิทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน 
อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ หรอืลกูคา้ของกองทุนสว่นบุคคลรายยอ่ยแลว้แต่กรณี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจน
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(4)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการตามขอ้ 3 (2) บรษิทัจดัการจะไมเ่สนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้เพิม่เตมิจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนตามทีห่ลกัเกณฑก์าํหนด 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไป 
    ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดย
วธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําให้มกีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวธิีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้ง
ไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (ยกเวน้กรณีที่
ผูส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้
และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัท
จดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกี่ยวกบั
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจ
ลงนามของนิตบุิคคล  
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 
(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
(2) สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 
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ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือ ในกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถทําการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงนิทุนโครงการที่กําหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกหรอืหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่า
กวา่ 5,000 บาท  

ในกรณีทีม่ปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธปิระโยชน์
ของผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน
แยกต่างหาก โดยไมร่วมคาํนวณในราคาขายหน่วยลงทุน 

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

1.      ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้นําเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลกิ
กองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.      ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ คําสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมัเพือ่การเลีย้งชพี ” 
(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อ
จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิพรอ็พเพอรต์ีอ้นิคมัเพือ่การเลีย้งชพี ” 

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ข
โครงการ 
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ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.      เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมัเพื่อการเลีย้ง
ชพี ” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน  
หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ 
โดยบรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  
5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ

ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเช็ค
หรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4 ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
5.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้  
5.2.4.2 ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจาํนวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
โดยพิจารณาตามวนัที่ได้รบัใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วนัที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่
ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่
บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.2.4.5 ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
5.2.5.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี 

ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
(1)    ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 

ราย  
(2)    ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(3)   ในกรณีที่มเีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติ
การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้
กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนั
นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วย
ลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลา
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นัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่
ตํ่ากวา่รอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจอง
ซือ้จนครบถว้น 
เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูคา่ที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่น
ได ้ 

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
สว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจน
ทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วธิกีารจา่ยคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุ
ในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอ
เปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่นๆ  
1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน โดย

บรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน  

2.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสาร
ตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทั
จดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
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บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัช ี
กองทุนรวม)  

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนกา
รายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุน
ควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีกองทุนรวม
ใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แลว้) พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มีหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และเอกสาร
เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไว ้ณ ทีท่าํการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

6.2.1.2  ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม
จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน 
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง
โดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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2. สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทํา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้น้ี 
เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายใน 2 วนัทาํ
การ หลงัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมมีลูคา่การสัง่ซือ้ ไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท    

ในกรณีที่มปีระเด็นเกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว
แยกต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคาขายหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้า
วนัสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ทัง้น้ี มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค 
ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมัเพ่ือการเลีย้งชีพ  43 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั
เพือ่การเลีย้งชพี” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมัเพื่อการ
เลีย้งชพี” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วย
ลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้น้ี
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

6.2.3.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยนัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง
แจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย 
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทําการขายทีบ่รษิทัจดัการทํารายการ บรษิทั
จดัการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย 
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้กอ่นการดาํเนินการ  

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรร
แต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจา่ยคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
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ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทั
จดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 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  

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทํา
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่
ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัท
จดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและ
ใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทํา
ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
คําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่บรษิทั
จดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมัเพ่ือการเลีย้งชีพ  46 

และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

  บรษิัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการแรกของสปัดาห์ ตัง้แต่เวลา 
  เริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.   

  7.4.1.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขาย
คนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่ง
ใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลา
ทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการ
ขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขาย
คนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทํา
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ที่คํานวณได้ ภายใน 2 วนัทําการ (ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนื
นัน้บวกหรอืหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ในกรณีทีม่ปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
สทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของ
กองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้าวนัส่งคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในการคํานวณค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว 

ทัง้น้ี มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

   7.4.1.2   การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 
และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่ม
สัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้
แสดงความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักลา่วเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว ้ตามรายละเอียดในคําขอเปิด
บญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ
บรษิทัจดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขาย
คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.1.3  เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ขายคนืถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ  
    ไดร้บัและไดท้าํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วย 
    ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขาย 
    คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ 
    จะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

 ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่ 
 หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย 
 ลงทุนดงักลา่วมผีลทาํใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่หรอืมจีาํนวนตํ่า 
 กวา่จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วย   
 ลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้  
   ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ 
   ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื 
   ลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื 
   ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยห์รอื 
   ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่
   สมาคมกาํหนด 

4. ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสาร 
    แสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.1.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่และราคา
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ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการ
นําส่งและหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 
และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบ
อื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.1.5  เงือ่นไขอื่น ๆ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนื 
   หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั 
   เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย 
   และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม 
     ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร 
     ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ  
     สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การ  
     เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร  
     ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

      - การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)  
           (ถา้ม)ี 

      - บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

      - อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

      - สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

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

3. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม ่ 
    สมบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนั 
    ขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุน 
    ดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั
จดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
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เหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิทั
จดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาทําการรบัซือ้คนื 
    หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะ 
    ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา 
    การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่
    ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

   5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดย 
        ไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื 
    หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  
    หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการได้สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด 
    โครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการแรกของสปัดาห ์
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนืลว่งหน้า และหลกัฐานการขายคนืลว่งหน้าไมซ่ึง่
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนืลว่งหน้า และหลกัฐานการขายคนืลว่งหน้าซึง่
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้
คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ หรอืตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

2.  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

 8.  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้
แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน   

กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงั
กองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่
เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ 
หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 
พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิ
หรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น )  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่น สามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิทั
จดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบริษัทจดัการจะ
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ดําเนินการนําเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ 
ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น มายงักองทุนน้ีสามารถ
ขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คย
เปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืน ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และ
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการ
เป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรือ่งมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา 
และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณ
ไดภ้ายใน 2 วนัทําการ หลงัจากวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ํารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ บวกหรอืหกัดว้ย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ในกรณีทีม่ปีระเดน็เกีย่วกบัภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ซึง่เป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว
แยกต่างหาก โดยไมร่วมคาํนวณในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมใน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณไดภ้ายใน 
2 วนัทําการ หลงัจากวนัทําการที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกหรอืหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี  

ในกรณีที่มปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
สทิธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคาขายหน่วยลงทุน โดยในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของ
กองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้าวนัส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในการคํานวณค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว 

ทัง้น้ี มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รบัการ
รบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวน
หน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่า



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมัเพ่ือการเลีย้งชีพ  54 

ตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที่
บรษิทัจดัการกาํหนด  

การออกและสง่มอบหนงัสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง) และหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนอื่น ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ 
เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย
หรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

เงือ่นไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวนัและ/หรอืระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่น
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ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ
เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และ
ไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

         (3)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และ  
      ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย 
      ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป 
      และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผอ่นผนัดงักลา่วไม่
รวมกรณีตาม 18.1 (1) 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีาร
ใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 
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(4) ในระหวา่งการเลื่อนกาํหนดชาํระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดงักลา่ว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบั
วนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 
คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บั
ผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
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(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผู้ที่ได้มคีําสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
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เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ย
ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

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

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.82 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวม  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของ
กองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

มูลค่าทรพัย์สินที่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้น
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  
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  ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.56 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
              รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ตามที่
จา่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 
3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญา
ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 
4.1    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า

ซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของ
สถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
ทาํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทํารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และ
นําส่งคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ 
รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  และค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

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

4.6   ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  
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4.8    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการชําระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอื
เพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหน้ีสนิของ
กองทุน  

5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ชําระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
วางทรพัย ์คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
12.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้

คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
  ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

   15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
  ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

   15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

  15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของ  
  มลูคา่หน่วยลงทุน  
  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

   หมายเหตุ 

  บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัท   
  จดัการจะต้องชําระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกั  
  คา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้น้ี จะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ี่บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

  15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
  ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของ   
  มลูคา่หน่วยลงทุน  
  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

  กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง : ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

  หมายเหตุ 

  บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั  
  จดัการจะตอ้งชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกั  
  คา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแหง่ ไมน้่อยกวา่ 7 วนั 
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  15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

   ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

   15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

  ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

  ตามทีจ่า่ยจรงิ 

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

   1. คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยคํานวณเขา้ไปใน 
 ราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชําระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอื 
 ขายหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีม่ปีระเดน็เกีย่วกบัภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้/  
ขายหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นสทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน 
การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวแยกต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคาซื้อ/ขายหน่วย
ลงทุน โดยในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลกัทรพัย์ บรษิัทจดัการอาจใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้าวนัส่งคําสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑใ์นการคาํนวณคา่ธรรมเนียม 

        2.  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที ่
 ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

3.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน 
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการ
โอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจาก
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1.  การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2.  การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้ออื่นๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไมน้่อยกวา่ 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บรษิัท
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวมเทา่นัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

(1.3) ใหเ้พิม่คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้า่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และหรอืคา่ใชจ้า่ย
เดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
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จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 

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

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอื 

    คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

    ทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่วไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน 

    รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ย 

15.6. หมายเหตุ :  

 1. การคาํนวณคา่ธรรมเนียมตามหวัขอ้คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ 
   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม จะบวกดว้ยภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษ ี
   อื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

2. การคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย  
    ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั 
   จดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวนัตาม 
   ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี
   ทีเ่กีย่วขอ้ง  

   4.ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้น 
   บาท  หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการ 
   จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

   1) คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ 
      เรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วย 
      ลงทุน  

2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้า่ 
   เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

  มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

  บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ  
  ของกองทุนรวมเทา่นัน้ 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นที่
ลงทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงนิบาท บริษัทจดัการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่ประกาศสมาคมกําหนดหรือที่บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบรว่มกนัในการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี ในกรณีที่บรษิทัจดัการมคีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลงการดําเนินการขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนการเปลีย่นแปลงทุกครัง้  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการมคีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลงการดําเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตอ้งขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ ภายใน 2 วนัทาํการยกเวน้ในกรณี
ที่ตลาดหลักทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ยกเวน้ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขาย
หลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้  

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัทําการถดัไปยกเวน้ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดทาํการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทําการถดัจากวนัที่ไดร้บัขอ้มูลโดยไม่
ชกัชา้  

(2.4)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผลภายใน 3 วนั
ทาํการนบัแต่วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จา่ยเงนิปันผล  
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(2.5)  ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้
วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั  

(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล
ดงักลา่วแทนการประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้น้ี การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั  

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1)  คาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง  

โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล สําหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่คํานวณได้ใน 
(3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  

4.  กองทุนรวมใดที่มกีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ต่อสาํนกังานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  
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(5.2)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามที่กําหนดไว ้ให้ได้รบัยกเวน้
ตามระยะเวลาดงัน้ี  

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

(ข)  การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว 

เงือ่นไขพเิศษ:  

1.  ในกรณีที่วนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการคํานวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิบรษิทัจดัการจะใชร้าคาหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิล่าสุดทีม่ใีนการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูดุ้แลผลประโยชน์เหน็รว่มกนัเป็นอยา่งอื่น  

2.  บรษิทัจดัการอาจไมค่าํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทาํการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีก่องทุน
รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2  มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

3.  เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว  

16.3.  แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

หนังสอืพมิพ์รายวนั ทัง้น้ี บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่ประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั
เช่นประกาศเวปไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1.  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทั
จดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการเพื่อให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
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(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึ่งทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับ
แต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะ
วนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็น
อตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว
ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดทําตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  
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3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่บรษิทัจดัการ
จะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเอง
เป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้
แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนราย
ใดมมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร
จา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไมม่ ี
17.5. ทีป่รกึษา :  

ไมม่ ี
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

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

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
18.1.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: 30 พฤศจกิายน  
18.2.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 พฤศจกิายน 2556 
18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึง หรอืไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจ้งมตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่กองทุน
รวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 
วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  
1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจีํานวนไม่เกินรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 บรษิทัจดัการกองทุนรวมสง่เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะดาํเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้าํนกังานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้น้ี ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข 

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 
(2) การชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 
(4) การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผิดชอบของผู้ประกนั หรอืการ

แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้าํนกังานใหค้วามเหน็ชอบแทน

การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีสาํนกังานอาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดงักล่าวตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั 
หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่าํใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุน 
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(4) การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืว่าสาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง

ดงักลา่ว 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงัน้ี 

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน 
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิม่จาํนวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 
(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั 
(จ) การลดเวลาสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนลว่งหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การแก้ไขเพิม่เติมที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนวจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิม่เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมือ่ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกู้ยมื
เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราสว่นของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

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

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
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การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
3.1  การนบัมต ิ 
กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม
แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไมไ่ดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน 
14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) 
ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้ร ับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตลิ่วงหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ย
ของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมติ
ดงักลา่ว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและ
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วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน

รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 
(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
(9)  ขอ้มูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการได้ส่งหนังสอืนัด

ประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งสําเนา
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายใหบ้รษิทั
จดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัสง่หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัที่มกีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

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

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่า
หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 

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

(ข)  นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 
      (2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาตัง้แตว่นัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี
หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่
รองรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้มเ่กนิ
สดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 
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(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนได้
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการผ่อนผันจาก
สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ให้หมายความถงึผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแล
สภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 
“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7. การทาํธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

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

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1) บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิทัจดัการกําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอด
หน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บรษิัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 
หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2. นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

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

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้
สถาบันการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงั
ดําเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA กําหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั
ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าว
ก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ 
ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 
(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้
ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ี
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิัท
จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้ง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว
แลว้ขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

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

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อื
วา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

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

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

 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ต ัง้แต่วนัที่  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัที่  30 พฤศจิกายน 2561 

-ไมม่-ี 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม 
               ไดท้ี ่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ 
               (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 
 

1.  นายวนิ พรหมแพทย ์
2.  นายวทิยา   เจนจรสัโชต ิ
3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

   4.  นายปณิธ ิ จติรโีภชน์ 
   5.  นายธนา  เชนะกุล 

                                    6.  นายวรณุ ทรพัยท์วกุีล 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิทัจดัการ 
              (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีีเอส วคิเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั(มหาชน)         การตดัสินใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จํากดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั เหตุผลในการรบั

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

 


