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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุน
ในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึง
อาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบั
เงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุน้ีไปลงทุน บริษทัจดัการจะจา่ยคืนใน
รปูแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบั
ความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ซ่ึงมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด
ของหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมกนั 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนยา้ยหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพือ่การออมจะ
สามารถสบัเปล่ียน หรือโอนยา้ยได้ระหวา่งหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพือ่การออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดว้ยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มกีฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิดเพื่อการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกนั 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการ
ลงทุนโดยเป็นไปตามเกณฑก์รมรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อ
หน่วยลงทุน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
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• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียน
ของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความท
เส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกันบริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบั
ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนในต่างประเทศ โดย
อ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได ้

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี  มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 



 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มลูค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ระหว่างวนัที ่9 - 18 พฤษภาคม 2565 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใช้ขอ้มลู ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

ป้องกนัความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG 

ค าจ ากดัความ  

เป็นไปตามประกาศ 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Equity ESG Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บั      
ผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที่  

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
ส่งเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(ง) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลง
ในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

2.11 จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 3,000,0000,000.00 บาท 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
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บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม   : 1,000.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม   : 1,000.00 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนบาท 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ก าหนด 
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ชนิดเพื่อการออม   : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วย 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม   : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อและ/หรอืขายคนืกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่เท่ากนั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบ    
โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทนุทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 
วนั และ/หรอืประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(IPO) หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบริการต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดมิโดยถือว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ทัง้นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วนั และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการให้ทราบ ทัง้นี้ 
ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศ
แจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคอื Schroder 
International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบอร์ก 
ส่วนที่เหลอืกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมคีวาม
เขา้ใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ  

3.2. ชนิดกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน   
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3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 
- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : ลกัเซมเบอรก์ (LUXEMBOURG) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยมืหรอืท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื หรอืธุรกรรมการซื้อโดย    
มสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.6.2  วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน Derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00% 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุน
หลกั”) เพื่อใหผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั และกองทนุหลกัมกีลยุทธก์ารลงทุนเพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการ
สงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  

1. ดชันี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณรอ้ยละ 85 และ 

2. ดชันี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็ควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่น
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อื



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   5 

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 
Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder 
Fund) โดยกองทุนหลกับรหิารและจดัการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบยีน
จดัตัง้ในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลกัมกีารบรหิารจดัการแบบ
เชงิรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตรา
สารทุนของบรษิทัทัว่โลก โดยทัว่ไปกองทุนจะถอืครองหุน้ของบรษิทัน้อยกว่า 50 บรษิทั กองทุนจะลงทุนในบรษิทั
ทีม่หีลกัธรรมาภบิาลที่ดตีามหลกัเกณฑ์ของผูจ้ดัการการลงทุน และจะรกัษาคะแนนดา้นความยัง่ยนืโดยรวมทีสู่ง
กว่าดชันี MSCI AC World (Net TR) ตามการพจิารณาซึง่เป็นไปตามเกณฑข์องผูจ้ดัการกองทุน 
 บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก 
ในขณะที่กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในหลายสกุลเงนิ และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลงั โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้   

2. ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 
Traded Fund  หน่วย CIS หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก 
เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่
ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุน
ได้  (investment grade) นอกจากนี้  กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่
กบัดุลยพจินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นตน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงนิ, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
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กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้
รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้
ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
3. ชว่งระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรอืมกีารสิน้สุดสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ต้องไม่
เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มกีาร
ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 

(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ

กองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนปลายทางมมีลูค่าทรพัย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรู้และเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้หมายความรวมถงึกองทุนทีม่ี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอืน่ใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ 
(REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นตน้ 

(2) เป็นกองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรอื sub-
classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืก
ทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ 
โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  
หรอืกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์และทรพัย์สินทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได้ หรอื
กลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึ้น ทัง้นี้ 
ใหเ้ป็นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถอืหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีการด าเนินการตามขอ้ดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุนรวม ในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุน (Q&A) 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรอืการ
คาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ หรอืกรณีอื่นใดที่เกดิจาก
สาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม 
เป็นต้น จงึอาจมบีางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดได้ และบรษิัท
จดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทนุต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

5. กองทุนหลกัมีการจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของกองทุนหลกั ซึ่งในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกนัในวนัท า
การซื้อขายเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ดงักล่าว จ านวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกน าไปท า
รายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป (ตามขอ้จ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ามารถท ารายการได้
ตามทีก่องทุนหลกัก าหนด) ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนใน
วนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้(ถา้ม)ี 
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงขอ้จ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกบักองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุน
รวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

รายละเอียดกองทุนหลกั 
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
ชื่อกองทุน  : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
Class  :  C Accumulation USD 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทนุ  : 23 พฤศจกิายน 2553 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : ลกัเซมเบอรก์ 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล :  ไม่ม ี
บรษิทัจดัการลงทุน :  Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุ   : J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อสรา้งการเตบิโตของทุนโดยลงทุนในตราสารทนุ 

และหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบรษิัททัว่โลกที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานดา้นความยัง่ยนื (Sustainable Criteria) ตามทีผู่จ้ดัการกองทุนก าหนดไว ้

นโยบายการลงทุน :   กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุน  
อย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบรษิัททัว่โลก 
โดยทัว่ไปกองทุนจะถอืครองหุน้ของบรษิทัน้อยกว่า 50 บรษิทั  
กองทุนจะรกัษาคะแนนด้านความยัง่ยืนโดยรวมที่สูงกว่าดชันี MSCI AC World 
(Net TR) ตามการพจิารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑข์องผูจ้ดัการกองทุน ทัง้นี้ กองทุน
จะไม่ไดล้งทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม หรอืกลุ่มผูอ้อกหลกัทรพัยท์ีน่อกเหนือจากที่
ระบุไว้ใน “ข้อมูลความยัง่ยืน (Sustainability Information)” บนเว็ปของกองทุน 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบรษิทัทีม่หีลกั
ธรรมาภิบาลที่ดีตามหลกัเกณฑ์ของผู้จ ัดการการลงทุน (สามารถดูรายละเอียด
เพิม่เตมิไดจ้าก Characteristics section) 
ผู้จดัการการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อใหค้วามเห็นใน
ประเดน็ความยัง่ยนื รายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัแนวทางความยัง่ยนืของผูจ้ดัการ
การลงทุ น และก ารมี ส่ วน ร่ วมกับบ ริษั ท ต่ างๆ  สามารถดู ได้ที่ เว็บ ไซต ์
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/ 
disclosures 
กองทุนอาจลงทุนไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของสนิทรพัยข์องกองทุน ทัง้ลงทุนโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆ  ประเทศ ภูมภิาค อุตสาหกรรม หรอืสกุลเงนิ 
กองทุนทีล่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงนิ 
และการถือครองเงนิสด (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้จ ากดัการลงทุน) กองทุนอาจ

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/%20disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/%20disclosures
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ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่งหรอืบรหิารจดัการ
กองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Efficient Portfolio Management) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่เกนิ 1.00% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)  : 0.65% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)    : 0.84% ต่อปี 
Total Expense Ratio (TER)    : 0.84% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
 
ดชันีเปรยีบเทยีบ    : MSCI AC World (Net TR) Index  
ดชันีเปรยีบเทยีบมไีวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ใช่ Benchmark ของกองทุน 
Bloomberg ticker  : SGDWDCA LX 
ISIN     : LU0557290854 
ดูข้อมูลกองทุนหลัก เพิ่มเติมได้ที่   https://www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-
growth/the-fund/ 
 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั  
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาด
ทัว่ไปทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะกบับรษิทัใดบรษิัทหนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่กต ่า การเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนต่อ
รายได้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยหรืออตัราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมัน่ของนักลงทุนโดยทัว่ไป  
นอกจากนี้ยงัอาจเกดิจากปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงาน
หรอืต้นทุนการผลติที่เพิม่ขึ้นและสภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ซึ่งทัว่ไปตราสารทุนจะมคีวามผนัผวนของราคา
มากกว่าตราสารหนี้ 
ความเสีย่งจากความยัง่ยนื (Sustainability Risks) 
ผูจ้ดัการกองทุนค านึงถงึความเสีย่งดา้นความยัง่ยนืในการบริหารจดัการกองทุน ความเสีย่งดา้นความยัง่ยนืคอืเหตุการณ์
หรอืเงือ่นไขดา้นสภาวะดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม หรอืธรรมาภบิาล ทีห่ากเกดิขึน้อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบกบัมลูค่าของ
การลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน ตวัอย่างของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มที่จะเกิดน ้าท่ วมเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล อุทกภยัอาจส่งผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรพัย์
หลายราย เช่น บรษิัทอสงัหารมิทรพัย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบรษิัทเหล่านัน้ ตวัอย่างของ
ความเสีย่งทางสงัคม ไดแ้ก่ แนวปฏบิตักิารท างานทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การใชแ้รงงานเดก็ บรษิทัทีม่แีนวปฏบิตัดิงักล่าว หรอื
มส่ีวนร่วมกบัซพัพลายเออร์ที่มพีฤติกรรมเช่นนัน้ อาจละเมดิกฎหมายที่บงัคบัใช้และ/หรอือาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด 
ตวัอย่างของความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาลคอืความจ าเป็นในการยอมรบัความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบรษิทั
ระบุว่าไม่มคีวามหลากหลาย หรอืมกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัภิายในธุรกจิโดยพจิารณาจากเพศสภาพ อาจ
ส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ในตลาดที่เกี่ยวกับบรษิัทและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษิัท นอกจากนี้ยงัมคีวามเสี่ยงที่
เกี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบใหม่ ภาษ ีหรอืมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อแนวปฏบิตัทิีย่ ัง่ยนื การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูอ้อกในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัขอ้ก าหนดใหม่ 
กองทุนบางกองทุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทนุอย่างยัง่ยนื และ/หรอืมลีกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืสงัคม โดยใชเ้กณฑ์
ความยัง่ยนืในการเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุนซึ่งเลอืกโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนอาจมกีารจ ากดัความเสีย่งต่อบางบรษิัท 
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อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน และอาจละทิง้โอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรอืจ าหน่ายการถอืครองบางส่วนทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั
เกณฑค์วามยัง่ยนื ผูล้งทุนอาจมมีุมมองทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื ท าใหก้องทุนอาจลงทุนใน
บรษิัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผูล้งทุนรายใดรายหนึ่ง ตวัอย่างเช่น การมส่ีวนร่วมกบับรษิัทนัน้เพื่อปรบัปรุง
แงมุ่มบางประการของแนวทางปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม หรอืธรรมาภบิาล 
กรอบการก ากบัดูแลทีใ่ชก้บัผลติภณัฑ์ที่ยัง่ยนืและการลงทุนอย่างยัง่ยนืมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ดว้ยเหตุนี้ ลกัษณะการ
ลงทุนที่ยัง่ยนืของกองทุนหนึ่งๆ และการอธบิายต่อผู้ลงทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดใหม่หรอืแนวทางการก ากบัดแูลทีบ่งัคบัใช ้ 
ความเสีย่งเฉพาะ (Specific Risks) 
ตามนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับข้อก าหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรพัย์สินในกรณีที่สภาวะตลาดปกติ ซึ่งกองทุนมี
ลกัษณะดา้นสิง่แวดล้อมและ/หรอืสงัคม การทีก่องทุนมลีกัษณะเฉพาะเหล่านี้อาจไดร้บัความเสีย่งในการจ ากดัการลงทุนต่อ
บางบรษิัท อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรอืจ าหน่ายการถอืครองบาง
ประเภททีไ่ม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ความยัง่ยนืทีผู่จ้ดัการกองทุนก าหนดไว ้นักลงทุนอาจมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบัสิง่ที่
ก่อใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื ท าใหก้องทุนอาจลงทุนในบรษิทัที่ไม่สะทอ้นความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ 
 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีที่มคีวามไม่
สอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
อน่ึง กองทุนหลกัอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลกั
ได ้หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ หรอืมกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการ ซึ่งบรษิทัจัดการเหน็
ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ตามที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่มกีารแก้ไขไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะท า
การแกไ้ขขอ้มลูและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ม ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) ไม่ลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity เป็นไปตามประกาศ 
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3.13.2  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property ต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) ไม่ลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวม : 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) เป็นไปตามประกาศ 
และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การ
ลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตาม
ประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน เป็นไป
ตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน เป็นไป
ตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: 
- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 
- สทิธปิระโยชน์ทางภาษชีนิดเพือ่การออม (SSF) 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนดิ ไดแ้ก่ 
ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึ   
มสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนดิผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-I) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนติบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนตา่งจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-C) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)   
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
(Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การ
ลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต 
เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return)  

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-X) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่
บรษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-E) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้
ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GESG-SSF) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนที่ต้องการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษี โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วย
ลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละชนดิผูล้งทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผา่นทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ได้
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เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดย
พลนั 

ทัง้นี้ หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรอืมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
- Internet 
หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 
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7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี
ชนดิเพื่อการออม   : ม ี

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนได ้           
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการ โดยในการขายคนืหน่วยลงทนุบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาทีป่รากฏ
ในระบบนายทะเบียน ทัง้นี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษี
อากร 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย    
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี 
และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั     
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการ     
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
และ/หรอืคา่ธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่
ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวม
วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทนุต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามที ่  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนดิสะสมมลูคา่    : ไม่ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม   : ไม่ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวด
บญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิ
ปันผลของหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอืจากรายได้จากการลงทุนสุทธบิวก/หกั
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว
จะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   17 

จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐั
ระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้   
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด        
พรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิด
บญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิด
บญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ให้
ความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตินัน้ หรือภายในวันท าการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วย
ลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันท าการขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

7.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์
ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเงนิที่ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและ
บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัท
จดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
แจง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
อื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
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กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิ
เขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนงัสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิ
เขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้มอบไว้กบับรษิทัจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่า
การด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจ
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอก
เงิน หรือชื่อเสียงของบรษิัทจัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการ
ตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้ถอืว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิัทจดัการ
ด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.3  เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
7.4.3.1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท

จดัการไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมี
จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่
ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
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จดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ 

1.4.3.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์
แลว้ ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้
และผู้ถอืหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่น ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมก าหนด 

7.4.3.4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบั
เอกสารแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทั
จดัการ 

7.4.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง หรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
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และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 

machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ใหท้ าได ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ 
เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยดุรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ”  
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7.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั     
ท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถา้ม)ี 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตอ้งช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
1  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและ
เวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการ
จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
- วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   22 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
9.1 บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิได ้   

โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง 

9.2 ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

9.3 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์
9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

บรษิัทจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการที่เหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัส่วนการลงทุน 
(4) สภาพคลอ่งของตราสาร 
(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 
- บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน และจดัสรร
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิให้เป็นไปตามสดัส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายที่ค านวณได้จากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวน
เตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่มขี้อจ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมีการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่
อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนถอือยู่ทัง้หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ได้ หรอืใน
กรณีที่การจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบตัิด้านสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลยพินิจในการจดัสรร
หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทนุรวมทุกราย 

9.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิ

ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรร
ตามขอ้ 9.3.1 และหากมส่ีวนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนต้องช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถือ

หน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   23 

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัย์
แต่ละตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอรต์การลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
พจิารณาจากหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สินอื่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะ
ได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในกรณี
ที่กองทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะท าการช าระ
ส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิทั
จดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึได้รบั 
หกัดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีที่มผีู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า  
1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 9.3.2 (2) ใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนืหน่วยลงทุน
น้อยที่สุดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีารด าเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

9.3.3 วธิกีารส่งมอบ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการส่งมอบหลักทรพัย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิหรอืตวัแทนเก็บรกัษา
ทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษาทรพัยส์นิหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระคา่ขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในวนั
เดยีวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ในวนัเดยีวกนั  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทกุราย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   24 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 
1. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่
สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้อง
ระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดงันี้ 
2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
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อน่ึง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
เงือ่นไขการขายและสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ขายหน่วย

ลงทุนให้กับผู้สัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

3. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุนบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนักอ่นวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

6. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อ ขาย และ/หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บรกิารดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัท
จดัการ 

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการซื้อ ขาย และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อน
วนัและเวลาท าการซื้อ ขาย และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการ
จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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8. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

9. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม   
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

10. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรอืถาวร ตามที่บรษิทัจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบรษิัทจดัการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

11. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

12. การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

 เป็นไปตามประกาศ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :   

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่จ่าย     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่จ่าย 
ชนดิเพื่อการออม  : ไม่จ่าย 
1. กองทนุจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้  
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2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก้ผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วย
ลงทุนน้อยกว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทนุ ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  
(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางที่ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั 
(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.กอ่น ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธเิรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมลูค่า :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์  

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม  :  ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด
ในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนยีมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไป
ลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 
ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรกึษาการลงทุนของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุนเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบรหิารจดัการ
กองทุน เพื่อให้บรหิารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่
ปรกึษาการลงทุนทีบ่รษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินงานของ
บริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป ทัง้นี้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุนโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอ

อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรอื
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่อง
กบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1   ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น            

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบกิเอกสารสิทธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน
การใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน 
แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และคา่ใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่าย
ในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอ
มต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสอืชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบั
ข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ       
ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ
กองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด เช่น คา่ใชจ้่ายในการประกาศจ่ายเงนิ
ปันผล เป็นตน้ 

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น 
ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา 
ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

4.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้หรอือ้างอิงดชันีหลกัทรพัย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรอื
เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index 
Provider) 

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
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ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบรษิัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทนุโดยรวม รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงนิหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบรษิัทจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.  ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ติดตามดูแลการ
จดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

16. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนดิสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนดิเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหต ุ
บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง
ช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิ่ม 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอื
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ยกเวน้
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม  

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการเอง และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่นใน
อตัราที่ไม่เท่ากนั ซึ่งบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ และในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรอืเวบ็ไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดเพื่อการออม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดเพื่อการออม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนดิจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

3.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจาก       
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั
จดัการ 

5. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการอาจ
เรยีกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั อาทิ ผู้ลงทุนที่ท ารายการซื้อ ขาย สบัเปลี่ยนระหว่าง
กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุน
เดยีวกนั เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดงักล่าวที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงความเป็นธรรม (Fair 
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

6. ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนที่ไม่ไดม้ถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในสกุลเงนิดอลล่าห์สหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดที่บรษิทัจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

7. ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี  

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   37 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัท
จดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
2.1  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายดงักลา่ว 

15.6. หมายเหตุ:  
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  
1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงนิปันผล 
1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
1.7 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
1.8 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์
1.9 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม            
ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
อนึ่ ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช ้            
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณ              
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด 
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธเิป็น    
เงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน        
และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กี่ยวข้องเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
ตวัอย่างที ่1 
มูลค่าทรัพย์สินที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท          
2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ (ยงัไม่เปิดบริการ) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ)         
5.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิดบริการ) 6.ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิดบริการ) 7.ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดให้บริการ)             
8.ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิดให้บรกิาร) และสมมติมีผลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 
 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผูล้งทุน

พเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ชนดิเพื่อการ

ออม

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายได ้

หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการขาย (ถา้ม)ี

          300,000.00           300,000.00                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 300,000 / 300,000 x 15,000

            15,000.00             15,000.00                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน           315,000.00           315,000.00                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                      (9.23)                      (9.23)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                      (0.28)                      (0.28)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                      (0.92)                      (0.92)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)           314,989.57           314,989.57                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

จ านวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)         30,000.0000         30,000.0000                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)                 10.4996                 10.4996                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -    
 

วนัต่อมา ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุน      
ชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผูล้งทุน

พเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ชนดิเพื่อการ

ออม

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้           314,989.57           314,989.57                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน           500,000.00           500,000.00                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน           (10,000.00)           (10,000.00)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ           804,989.57           804,989.57                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000

            40,000.00             40,000.00                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน           844,989.57           844,989.57                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                   (24.77)                   (24.77)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                      (0.74)                      (0.74)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                      (2.48)                      (2.48)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)           844,961.58           844,961.58                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)         30,000.0000         30,000.0000                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ (500,000 / 10.4997)         47,620.4082         47,620.4082                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)            (952.4172)            (952.4172)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)         76,667.9910         76,667.9910                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)                 11.0210                 11.0210                             -                               -                               -                               -                               -                               -    

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอื       
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 
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ตวัอย่างที ่2 
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้งทุนพเิศษ และ
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในวนักอ่นหน้า 
โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท              
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท      
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน       
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 500,000 บาท และสมมติมผีลประโยชน์
เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผูล้งทุน

พเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ชนดิเพื่อการ

ออม

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้           844,961.58           844,961.58                             -                               -                               -                               -                               -    -                             -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน       4,000,000.00                             -             500,000.00           600,000.00       1,000,000.00       1,200,000.00             50,000.00           150,000.00           500,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน         (400,000.00)         (400,000.00)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ       4,444,961.58           444,961.58           500,000.00           600,000.00       1,000,000.00       1,200,000.00             50,000.00           150,000.00           500,000.00 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 444,961.58 / 4,444,961.58 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 500,000 /  4,444,961.58 x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 600,000 /  4,444,961.58 x 

250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 /  4,444,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,200,000 / 4,444,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 50,000 / 4,444,961.58 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ = 150,000 / 4,444,961.58 x 

250,000

          250,000.00             25,026.18             28,121.73             33,746.07             56,243.46             67,492.14                2,812.17                8,436.52             28,121.73 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน       4,694,961.58           469,987.76           528,121.73           633,746.07       1,056,243.46       1,267,492.14             52,812.17           158,436.52           528,121.73 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

                (136.08)                   (13.78)                   (15.48)                   (18.58)                   (30.96)                   (37.16)                             -                        (4.64)                   (15.48)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                      (4.12)                      (0.41)                      (0.46)                      (0.56)                      (0.93)                      (1.11)                      (0.05)                      (0.14)                      (0.46)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                   (13.77)                      (1.38)                      (1.55)                      (1.86)                      (3.10)                      (3.72)                      (0.15)                      (0.46)                      (1.55)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)       4,694,807.61           469,972.19           528,104.24           633,725.07       1,056,208.47       1,267,450.15             52,811.97           158,431.28           528,104.24 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)         76,667.9910         76,667.9910                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้      362,940.1782                             -           45,367.5223         54,441.0267         90,735.0446      108,882.0535           4,536.7522         13,610.2566         45,367.5223 

- หน่วยลงทุนลดลง      (36,294.3471)      (36,294.3471)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)      403,313.8221         40,373.6439         45,367.5223         54,441.0267         90,735.0446      108,882.0535           4,536.7522         13,610.2566         45,367.5223 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)                 11.6405                 11.6405                 11.6405                 11.6405                 11.6405                 11.6405                 11.6409                 11.6405                 11.6405  

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอื      
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 
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ตวัอย่างที ่3 

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ จ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุน    
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมติมผีลประโยชน์
เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 400,000 บาท 
สมมติมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด         
ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผูล้งทุน

พเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ชนดิเพื่อการ

ออม

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้       4,694,807.61           469,972.19           528,104.24           633,725.07       1,056,208.47       1,267,450.15             52,811.97           158,431.28           528,104.24 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน       1,570,000.00           120,000.00           500,000.00           100,000.00           500,000.00                             -             150,000.00             50,000.00           150,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน         (200,000.00)                             -                               -                               -                               -           (200,000.00)                             -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ       6,064,807.61           589,972.19       1,028,104.24           733,725.07       1,556,208.47       1,067,450.15           202,811.97           208,431.28           678,104.24 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 400,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 589,972.19 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,028,104.24 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 733,725.07 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,556,208.47 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,067,450.15 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 202,811.97 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 208,431.28 / 6,064,807.61 x 400,000

- ชนดิเพื่อการออม = 678,104.24 / 6,064,807.61 x 400,000

          400,000.00             38,911.19             67,807.87             48,392.31           102,638.61             70,402.90             13,376.32             13,746.93             44,723.87 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน       6,464,807.61           628,883.38       1,095,912.11           782,117.38       1,658,847.08       1,137,853.05           216,188.29           222,178.21           722,828.11 

จา่ยเงนิปันผล 0.15 บาทตอ่หน่วย

- ชนดิจา่ยปันผล = 88,320.6346 x 0.15           (13,248.10)                             -             (13,248.10)                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน       6,451,559.51           628,883.38       1,082,664.01           782,117.38       1,658,847.08       1,137,853.05           216,188.29           222,178.21           722,828.11 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

                (182.80)                   (18.44)                   (31.74)                   (22.93)                   (48.63)                   (33.36)                             -                        (6.51)                   (21.19)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                      (5.68)                      (0.55)                      (0.95)                      (0.69)                      (1.46)                      (1.00)                      (0.19)                      (0.20)                      (0.64)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                   (18.90)                      (1.84)                      (3.17)                      (2.29)                      (4.86)                      (3.34)                      (0.63)                      (0.65)                      (2.12)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)       6,451,352.13           628,862.55       1,082,628.15           782,091.47       1,658,792.13       1,137,815.35           216,187.47           222,170.85           722,804.16 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)      403,313.8221         40,373.6439         45,367.5223         54,441.0267         90,735.0446      108,882.0535           4,536.7522         13,610.2566         45,367.5223 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้      134,872.3297         10,308.7469         42,953.1123           8,590.6224         42,953.1123                             -           12,885.4909           4,295.3112         12,885.9337 

- หน่วยลงทุนลดลง      (17,181.3925)                             -                               -                               -                               -        (17,181.3925)                             -                               -                               -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)      521,004.7593         50,682.3908         88,320.6346         63,031.6491      133,688.1569         91,700.6610         17,422.2431         17,905.5678         58,253.4560 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)                 12.3825                 12.4079                 12.2579                 12.4079                 12.4079                 12.4079                 12.4087                 12.4079                 12.4079  
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วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อน
หน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ี 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผูล้งทุน

พเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ชนดิเพื่อการ

ออม

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้       6,451,352.13           628,862.55       1,082,628.15           782,091.47       1,658,792.13       1,137,815.35           216,187.47           222,170.85           722,804.16 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 63,031.6491 x 0.15             (9,454.75)                             -                               -               (9,454.75)                             -                               -                               -                               -                               -   

- รายการซือ้หน่วยลงทุน                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ       6,441,897.38           628,862.55       1,082,628.15           772,636.72       1,658,792.13       1,137,815.35           216,187.47           222,170.85           722,804.16 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 628,862.55 / 6,441,897.38 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,082,628.15 / 6,441,897.38  x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 772,636.72 / 6,441,897.38 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,658,792.13 / 6,441,897.38  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,137,815.35 / 6,441,897.38  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 216,187.47 / 6,441,897.38 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 222,170.85 / 6,441,897.38 x 250,000

- ชนดิเพื่อการออม = 722,804.16 / 6,441,897.38 x 250,000

          250,000.00             24,405.18             42,015.11             29,984.83             64,375.14             44,156.84                8,389.90                8,622.10             28,050.90 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน       6,691,897.38           653,267.73       1,124,643.26           802,621.55       1,723,167.27       1,181,972.19           224,577.37           230,792.95           750,855.06 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

                (189.59)                   (19.15)                   (32.97)                   (23.53)                   (50.51)                   (34.65)                             -                        (6.77)                   (22.01)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                      (5.89)                      (0.57)                      (0.99)                      (0.71)                      (1.52)                      (1.04)                      (0.20)                      (0.20)                      (0.66)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                   (19.62)                      (1.92)                      (3.30)                      (2.35)                      (5.05)                      (3.46)                      (0.66)                      (0.68)                      (2.20)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)       6,691,682.28           653,246.09       1,124,606.00           802,594.96       1,723,110.19       1,181,933.04           224,576.51           230,785.30           750,830.19 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)      521,004.7593         50,682.3908         88,320.6346         63,031.6491      133,688.1569         91,700.6610         17,422.2431         17,905.5678         58,253.4560 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

- หน่วยลงทุนลดลง            (761.9943)                             -                               -              (761.9943)                             -                               -                               -                               -                               -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)      520,242.7650         50,682.3908         88,320.6346         62,269.6548      133,688.1569         91,700.6610         17,422.2431         17,905.5678         58,253.4560 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)                 12.8626                 12.8890                 12.7332                 12.8890                 12.8890                 12.8890                 12.8902                 12.8890                 12.8890  

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอื    
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

 

2. เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึง่อาจมกีารลงทุนในประเทศซึ่ง
ม ีTime zone ชา้กว่าประเทศไทย เช่น สหรฐัอเมรกิา ซึ่งม ีTime zone ชา้กว่า 12 ชัว่โมง หรอืยุโรป ซึ่งม ี
Time zone ชา้กว่า 6 ชัว่โมง เป็นต้น บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป เวน้แต่

กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศให้กับบรษิัทจดัการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรอืวนัตามที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิม่เติมในกรณีที่มเีหตุการณ์  
ไม่ปกติ และ/หรอืมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุให้บรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วนัท าการถดัไปได ้
บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า    
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 1 วนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน   
ใหบ้รษิทัจดัการใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนต่างประเทศไม่ไดป้ระกาศ 
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และหรอืน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศใหก้บับรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการ
นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 
รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรอืวันตามที่บรษิัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอืมวีนัหยดุท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 1 วนัท าการถดัไป บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการไดร้บั
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศ  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรอืน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบรษิัทจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไป
ลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์
ปิดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีที่มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอื
มวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการได ้บรษิทัจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุน
ต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรอืน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท า
การ หรอืวนัตามที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรอืมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการได ้บรษิทัจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษทัจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั

จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทนุรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG   44 

เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวิสยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั 
หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกที่
กระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน 
(3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่    
5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(4.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคนื

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ตามระยะเวลาดงันี้  
(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 
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เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน 
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

2. บริษัทจัดการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา        
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิต่างประเทศ 
หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
3. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วนัท าการ 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทนุหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการ
จะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บว่า
มลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  
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(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้วไมไ่ดม้สีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
ในการณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้
ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่นับแต่วนัทีพ่บ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้
เฉพาะวนัทีม่ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนั

ท าการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
(ข)  มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค)  สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง 
(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนทีม่กีารแก้ไขราคาตาม 

(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
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(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา       
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักลา่ว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
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บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: (02) 470 9520 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแตต่ัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทนุของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอื
ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
ทีอ่ยู่ บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310  
โทร : 0 2645 0080 
หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2566 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น

กองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน     
ทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนทีใ่ห้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถอืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดย      
เสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่า   
สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)   ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมต ิ         
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือ       
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
1.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรอืมติพิเศษ       

มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน     
หากปรากฎว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน       
ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการ ให้ส านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน
รวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เพิม่เติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั หรอืการแก้ไข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

6. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านักงานใหค้วามเห็นชอบแทน
การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ใน
การแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการ

ลงทุน 
(4) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมถงึไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  

7. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมยื่น    
ค าขอ พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บน
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เวบ็ไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

8. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 7 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จ ัดไว้บน
เวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานได้รบัค าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้ลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึ้นต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมตขิองผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิ
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่วา่จะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏิบตัใินการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนั
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน         
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และ 
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวตัถุประสงค์ของ
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โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่
หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

  3. ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไว้
แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ      
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และ   
จดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

5.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บริษัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิัท
จดัการรู้หรอือาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้  หากมีเหตุจ าเป็นและ
สมควรบรษิัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการราย
ใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิัท
จดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขโครงการรวมต่อไป  
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6. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

7. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้       
“หลักปฏิบัติในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้  
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ     
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้  ส าหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4 ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนทีม่ลีกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

11. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ 
อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

12.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act    
(ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า 
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา       
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา       
ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ ปี  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของ    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรอืพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงินที่ช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด
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บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13. บริษัทจัดการ อาจมีความจ าเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ร ับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัท
หลกัทรพัย์และ/หรือบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตัิตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

14. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

(1) บรษิทัจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีาร
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณตน้ทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่
ละรายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกกอ่น (FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด  

วนัที่ลงทุน หมายถึง วนัที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออม
พเิศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง 
วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้  

(2) บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัท าหนังสือรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ 
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่มรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป หรอื
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในการด าเนินการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา  

(3) บรษิทัจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วย
ลงทุนตัง้แต่วนัที่สิน้สุดการได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม  

(4) บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มด้วยเชค็ค่าขายคนืหรอืเงนิ
โอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าทะเบยีน ผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไว้เป็น
หลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้ 

(5) บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับ
รวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถา้ม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีผู่้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใด
ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

15. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามที่กฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั และหากกองทุนรวมเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธใินการด าเนินการดงันี้  

(1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการ
ของบรษิัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิัทจดัการอื่น โดยจะโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่นีโยบาย
การลงทุน หรอืความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดมิ หรอืโอนไป
ยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่คีวามเสีย่งต่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย 

การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจดัการจะ
พจิารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจัดการจะยกเว้นการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักลา่ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยสามารถแจ้งต่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก าหนด และผู้ถือหน่วยจะ
ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดงันี้  

(ก) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(ข) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้  ในการก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการ
เพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ย
การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการเลกิโครงการ  

(ง) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการ
เลกิกองทุน  
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(จ) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวม
เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  

15. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มูลการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และ 2. หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด บริษทัจดัการมีการ
จดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมตอ่ไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อผกูพนั
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1. บริษทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  
(2)  เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้

ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(3)  จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนที่เป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4)  ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

(5)  เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(6)  เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการหาก

บรษิทัจดัการแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืปรบัปรุงรายการใน

สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
(8)  ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง  แล้วแต่

กรณี ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง  

(11) ขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(13) บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้วหรอือาจ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิัทจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน  เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  
เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ให้บรษิัทจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัชี ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  
(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ      
รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย์ การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
กองทุน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตาม

สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  
(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 

หน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพัน โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
เงอืนไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: (02) 470 9520  

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื

หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  
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(2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3)  จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน  

(5)  จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6)  แจง้และรายงานให้บรษิัทจดัการทราบถึงสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผู้ถอืหุ้น 
สทิธใินการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิได้อื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย์ เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  

(8)  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9)  รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิัทจดัการค านวณไว้ตามทีร่ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้นี้
ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งร่วมรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบรษิัทจดัการเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการ
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ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
กรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจดัการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏิทนิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถึงบรษิัทจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้น
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลกิกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าที่เมื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชปีฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ช าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 
(15) กรณีที่สญัญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สินและขอ้มูล

เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
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ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื

บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรอื
กรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ดงักล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยคุณสมบตัิของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว  และแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มไิด้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  บรษิัทจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล  
(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อ

บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้
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กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้กระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถ
แกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้  

 
ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 1 เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: (02) 470 9520  
และ/หรอืที่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที่ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆใด ๆ  
 
3. ผู้สอบบญัชี :  
ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0 2645 0080  
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0 2645 0080  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ทีอ่ยู่ : บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0 2645 0080  
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0 2645 0080  
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0 2645 0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  
ชื่อ : ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 
 

7. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง) : ไม่มี 
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่มี 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้  (ถ้ามี) ทัง้นี้  สญัญาดงักล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรกึษาการลงทุนของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน
เพื่อใหค้ าแนะน าในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อใหบ้รหิารจดัการกองทุนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ทีป่รกึษาการลงทุนทีบ่รษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มี
อ านาจควบคุมการด าเนินงานของบรษิัทจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบรษิัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  
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9.2. ท่ีปรึกษากองทุน : ไม่มี 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นที่ปรกึษากองทุนให้เป็นที่ปรกึษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  โดยที่ปรกึษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ทีป่รกึษากองทุนดงักล่างตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 
 
11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) : - 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีผู่ร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) ในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) ดงักล่าวต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ/
หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

 
13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ตามหวัขอ้ "การจ่ายเงนิปันผล" 
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารที่นาย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้
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13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  
13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการ

จะกระท าการตามหวัขอ้ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ"  
13.5.2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 
13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิคนืเมื่อบรษิัทจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ 
"การช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

 
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ : - 
 
13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่า
ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้บัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  
- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ
ใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่น  
14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากที่บรษิัทจดัการได้จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
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ภายหลงัจากที่บรษิัทจดัการได้จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน  ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอื
ของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ
ตามขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัที่นาย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.6 หากเป็นกรณีผู้ถอืหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
ดงัต่อไปนี้  
(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย

ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันส าหรบัหน่วยลงทุนที่ขายในช่วง
ระยะเวลาที่ต่างกนัได้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือ
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
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ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 
 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้  ในกรณี
ดงัต่อไปนี้  
1. หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสิทธเิรยีกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  
16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกร้องเป็นศูนย์
เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อได้รบัทรพัย์สินมาจากการรบัช าระหนี้  บริษัทจัดการจะไม่น าทรพัย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้  มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
ทรพัย์สนิที่ได้จากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ได้จากการรบัช าระหนี้  บรษิัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิที่ได้จากการรบัช าระหนี้คนืให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิได้สุทธนิัน้ภายใน  45 
วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคืนไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการได้เฉลี่ยเงนิคนื  เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดย
อนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษ และบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะได้
จากการรบัช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระ
หนี้  
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16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  
(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ

ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่าย

ทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว  บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าวในกรณีทีม่คี่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สนิ บรษิัทจดัการจะจ่ายจาก
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้  บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้้ถอืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อก
ตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
นัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม :  
1. ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิัทจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงนิได้สุทธจิากทรพัย์สนิที่ไดจ้าก

การรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่าย
ทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

2. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ โดยเป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีที่
เป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

4. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์
4.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทั

จดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัส่วนการลงทุน 
(4) สภาพคล่องของตราสาร 
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(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 
หลกัการจดัสรร 
- บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจดัสรร
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ที่ค านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวน
เตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงือ่นไขทีไ่ม่อนุญาต
ใหก้องทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได้  หรอืในกรณีที่การ
จดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรพัย์หรือทรพัย์สิน
ภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย 

4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สนิอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิ
อื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1 และหากมี
ส่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถือหน่วย

ลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัย์แต่ละ

ตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอรต์การลงทุนทัง้หมด 
(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วยลงทุนซึ่งพจิารณาจาก

หลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1  
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

อื่นทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ทีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ และจะท าการ
ช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อ
การช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิ
สดคงเหลือ ณ สิ้นวนัท าการใดถัดจากวนันัน้ ทัง้นี้บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกิด
ประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั  หกัดว้ย
มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีที่มผีู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 4.2 (1) 
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(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า  1 ราย บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

4.3 วธิกีารส่งมอบ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกั ทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผู้รบัฝากทรพัย์สินหรอืตวัแทนเก็บรกัษาทรพัย์สนิของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือผู้รกัษาทรัพย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนที่เป็นเงินนัน้ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ 
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในวนัเดยีวกบั
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  

 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา  125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้          

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน   
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18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมติพเิศษของผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดดงัต่อไปนี้  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 
(1) การนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดั

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
(2) การนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดยีวกันเป้นผู้รบัผดิชอบในการ

ด าเนินการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแก้ไขเพิม่เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัที่เป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
ของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 
 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
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(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้  ให้มผีลผูกพนัเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้ม
ทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย

กว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้  
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ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

(4)  กรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า
จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 
ความใน (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม    
ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(5)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  

22.1.5 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฏิบตัิหรอืดูแลให้มกีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.6 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนได ้ 
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(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลกิ
กองทุนเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1  
2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1โดยวธิกีารดงันี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 
(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  
(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  
ขอ้มลูทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 
(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น

ตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผกูพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 
(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทนุรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอกี

ทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อ
เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดงันี้ 
(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 
(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว

บรษิทัจดัการตอ้งค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

การโอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการ
ของบรษิัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท
จดัการอื่น โดยจะโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มนีโยบายการลงทุน 
หรอืความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดมิ หรอืโอนไปยงักองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่คีวามเสีย่งต ่าสุด โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะยกเว้นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ -ขาย หรอื
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็น
ส าคญั 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บั
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดงันี้  
(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  
(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา

ดงักล่าวบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจ้ง
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1(5) 
ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อ
เลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ให้บรษิัทจดัการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  
(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิัทจดัการ” 

หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  
(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ

เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของบรษิัท

จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอื
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
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ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั  

23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนให้เสรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าที่คงเหลอือยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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