
 

 

 

 

 

 

 

 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่
ปฏิบติัตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (PRINCIPAL SET50SSF-
SSFX) และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (PRINCIPAL SET50SSF-SSF) ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในช่วง เมษายน - มิถนุายน 2563 เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การหกัลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ แต่ละยอดรวมท่ีจะน ามาหกัลดหย่อนจะต้อง
ไม่เกิน 200,000 บาทโดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซ้ือหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม สามารถหกัลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงิน
ได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้น้ี เมื่อรวมกบัวงเงินหกัลดหย่อนรวมในกองทุนเพ่ือการเกษียณอ่ืนๆ (ตามกฎฏ
หมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด) สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออมพิเศษ สามารถสบัเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
พิเศษด้วยกนั หรือโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และ/หรือเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี   เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออม   
จะสามารถสับเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นท่ีมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนัน้อาจ
ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั ้น ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

• หากครบก าหนดตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ บริษัทจัดการอาจ
สบัเปลี่ยน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษไปยงัหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออมทัง้หมด และปิดหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษได้ 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 
อินเด็กซ์เพ่ือการออม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือ     
ชี้ชวน  

•  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบั  
 รองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
 ท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพ่ือการออม 

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ 

1.   ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal SET50 Index Super Savings Fund    

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ : - 

1.7 อายุโครงการ : - 

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่: - 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.    จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

       2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน 

เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ล้านบาท 

2.3 มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000 บาท 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000 บาท 

2.7 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท 

2.8 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไม่ก าหนด 
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2.9 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ใหก้ับผูส้ ัง่ซื้อ หรือ
สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บริษทัจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกวา่ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
บริษทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัท
จดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน ใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารทุนทีมุ่่งลงทุนในหุน้สามญัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของดชันี SET50 และ/หรอืหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 และมุ่งหวงัผลตอบแทนใน
ทศิทางเดยีวกบัดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั  

โดยเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุนทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวม
ค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร  (ถ้าม)ี 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมดชันี (Index Fund) 
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  ดชันีทีใ่ชอ้้างองิ : SET50 INDEX 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :  

            กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ิไดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

       มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน 

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit Commitment approach  

        อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชี้วดั (passive management/ index tracking)  

โดย บลจ. จะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดชันีชี้วดั (tracking error : “TE”) : 1.50 % ต่อปี  

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัส่วน 100% 

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้  

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  

3.11. รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 
(SET50 TRI) โดยลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดชันี SET50 และ/
หรือหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการค านวณดชันี SET50 การลงทุนดงักล่าวจะส่งผลให้ม ีnet exposure ในตรา
สารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนใน
หลกัทรพัย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
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การลงทุนจะมีลกัษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรบั (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่
ใกล้เคียง หรอืเท่ากับน ้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง
กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึ่งประกอบเป็นดชันี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้ 

โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมกับ
ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)  (tracking error : “TE”) ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี ยกเว้นในกรณีทีม่ีเหตุ
จ าเป็นหรอืสภาวะตลาดไม่เอื้ออ านวย กองทุนอาจไม่สามารถด ารงส่วนต่างดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการ
จะใชค้วามเชีย่วชาญและความพยายามใหม้ากทีสุ่ดเพื่อรกัษาค่า TE  ใหอ้ยู่ในเป้าหมายดงักล่าว 

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงนิฝากและ/
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของ
กองทุนอสังหาริมทรพัย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ   
เป็นต้น ตลอดจนลงทุนในหน่วย private equity และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่น
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงดชันีที่กองทุนใชอ้้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุ้นอื่นๆ 
ในกรณีที่ดชันี SET50 ถูกยกเลิกหรอืไม่มีการค านวณดชันี SET50 แล้ว โดยดชันีทีจ่ะน ามาใชจ้ะต้องเป็นดชันีที่วดั
ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวม ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยถอืว่าไดร้บัมตเิหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เ ป็นต้น รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรพัย์หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ 
(securities lending) ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง  
ตราสารหนี้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั
การจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) 
รวมถึงทรพัย์สินอื่นใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเ ป็นไปตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สิน
เป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัก่อนครบก าหนดอายุโครงหรือก่อนการเลิกกองทุน รวมทัง้ช่วง
ระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงระยะเวลาที่ต้องใชใ้นการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุน
เนื่องจากได้รบัค าสัง่ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกิน 
10 วนัท าการ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมี
ความผนัผวน เกดิภัยพิบตัิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ  มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน ซึ่ง
อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดใน
รอบปีบญัช ี หรือกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรือ
มเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนดได ้และบรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดย
ไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับ
นโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ข้อมูลดชันี SET50 : 
ดชันี SET 50 เป็นดชันีที่ใช้เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ โดยจะคดัเลือกหลกัทรพัย์ 50 
หลกัทรพัย์ที่มขีนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอ และมสีดัส่วนผูถ้ือหุ้นรายย่อยหรอื Free Float ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด เพื่อใหเ้ป็นดชันีอ้างอิง (Underlying Index) ส าหรบัการออกสนิคา้และผลติภณัฑ์ทาการเงนิโดยเฉพาะการ
ออกตราสารอนุพนัธ์ 

การปรบัรายการหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัย์ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาปรบัรายการหลกัทรพัย์ที่ใช้ในการค านวณดชันี SET50 ทุกๆ 6 เดือน 
ทัง้นี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้นกบัภาวะการณ์ในตลาดหลกัทรพัย์ เช่น กรณี
ทีม่บีรษิัทจดทะเบียนเขา้ใหม่ หรือกรณีทีม่กีารเพิม่ทุนของบริษทัจดทะเบยีนซึ่งอาจส่งผลใหหุ้้นสามญับางตัวทีไ่ม่ได้
ถูกคดัเลอืกมาก่อนมคุีณสมบตัคิรบถ้วนขึน้ และสามารถน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET50 ได ้
หลกัทรพัย์ทีน่ ามาพจิารณาคดัเลอืก หุน้สามญัจดทะเบยีนจากตลาดหลกั (SET’s Main Market) 
วนัทีเ่ริม่เผยแพร่ดชันี SET50 16 สงิหาคม 2538 
วนัฐานของ SET50 TRI 2 มกราคม 2545 
ค่าดชันีในวนัฐาน 1,000 จุด 
การเผยแพร่ขอ้มูล • ข้อมูล  ณ สิ้นวันท าการ โดยจะเผยแพร่ ในวัดถัดไป 

ประมาณ 8:30 น. (มขีอ้มูลยอ้นหลงัตัง้แต่ พ.ศ. 2545) 
• อตัราผลตอบแทนรวมรายเดือนของหลักทรัพย์ย้อนหลัง 

12 เดอืน จะเผยแพร่ภายใน 5 วนัท าการนับจากสิน้เดอืน 
รอบของการปรบัหลกัทรพัย์ ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนมิถุนายนและเดอืนธนัวาคม โดยมีผล

ในวนัท าการแรกของเดอืนถดัไป 
การปรบัฐานการค านวณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ

ค านวณ  เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้นของ
หลกัทรพัย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม
ทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญั และใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 

ทีม่า: www.set.or.th 

วธิกีารค านวณดชันีผลตอบแทนรวม SET50 
ค านวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลกัทรพัย์ให้สะทอ้นออกมาในค่าดชันี ทัง้ผลตอบแทนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สทิธิในการจองซื้อหุน้ (Rights) ซึ่งเป็นสิทธทิี่ให้ผู้ถือ
หุน้เดมิในการซื้อหุ้นเพิม่ทุน ซึ่งมกัจะให้สิทธิซื้อในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน้ และเงนิปันผล (Dividends) 
ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของก าไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่ได้รับนี้จะถูกน าไปลงทุนใน
หลกัทรพัย์ดว้ย (Reinvest) 

TRIt = TRIt-1  *(1+ Dally Total Returnt) 
โดยที ่
TRIt   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจบุนั 
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TRIt-1   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจุบนั  

Dally Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดชันี ณ วนัปัจจุบนั  

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันี SET50 
หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันี SET50 นัน้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คอื หลกัเกณฑ์การคดัเลอืก
หลกัทรพัย์ตามรอบการทบทวนรายชื่อ ซึ่งใช้คดัเลอืกทรพัย์ตามรอบการทบทวนรายชื่อหลกัทรพัย์ (Periodic 
Review of Constituent Companies) ซึ่งด าเนินการทุกครึง่ปี และหลกัเกณฑ์การพจิารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
หลกัทรพัย์ (Changes to Constituent Companies) ซึ่งใช้ในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อระหว่างรอบเท่านัน้ 

การพจิารณาปรบัรายการหลกัทรพัย์ทุก 6 เดอืน (ในการค านวณดชันี SET50) 
รอบทบทวนเดอืนมถิุนายน ส าหรบัขอ้มูลทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคมปีเดยีวกนั 

รอบทบทวนเดอืนธนัวาคม ส าหรบัขอ้มูลทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหวา่งเดอืนมกราคม - มถิุนายนปีถดัไป 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
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เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

      - ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วย
ลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวงัรบัผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

2. ชนิดเพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ
วนัที่ 10 มีนาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน - มิถุนายน 2563 โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถ
น าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
ทัง้นี้ หากกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุน
รวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี 
หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกองทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษี  หรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีการ
เปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่า
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ 
 
 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 8 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออม 
พเิศษ รวมถึงชนิดผู้ลงทุนอื่นทีบ่รษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคตได้ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

    5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

  5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

       สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่างหน้า 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

          - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ   : ม ี

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิ่มเตมิในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยัง
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ ในกรณีมีเหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่า 
ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี) โดยผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บริษัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวม
วนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตาม
ขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการ
จะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือโดยน าเงินค่าขายคืน
ดงักล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่ง
ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวธิีการอื่นที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรือบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้ีการหกักลบหนี้กันให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงินให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้

 7.4.2  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและได้
ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนื ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรือ
เพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
สูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
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หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

7.4.2.2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืน
นัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะ
ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

7.4.2.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บริษทัจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
สมาคมก าหนด 

7.4.2.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.3  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัรบัซื้อคนื หรือโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่ง
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและ
ราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
เป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”   

บริษทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
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ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้าม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 
- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่
กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์
ของบริษัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัท
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนั ้น และหากบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทาง
โทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษัทจดัการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี 

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
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ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันท าการ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้าม)ี  
ในช่วงแรกบริษทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออก
ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์บรษิัทจดัการ หรือปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

  8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

  8.1  ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

  8.2  รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

           สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

  9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป
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ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั  

11.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน:  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่  
 สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้  
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 เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

                 (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

                 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ได้   
                ในสาระส าคญั  

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และ
การค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

      11.2 ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่ีการระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ี
ทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
พจิารณาสัง่การใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ  

3. มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
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เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

 11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1 (2) หรือขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

 ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้้ทีไ่ด้มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัก าร 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน
รวม 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัท
จดัการ 
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรียกเกบ็ได้จรงิในวนัท าการขายทีบ่รษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

• บริษทัจดัการจะโอนเงิน น าฝากเขา้บญัชเีงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวิธกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการไม่สามารถคนืเงินค่าสัง่ซื้อตาม
วธิีการในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะพจิารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วย
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีกองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มียอดคงเหลอืและไม่มีการท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• ในกรณีทีก่ารช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คืนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้บัเช็คหรือดราฟต์
นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลา
ท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการเว้นแต่
กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 18 

โดยทนัท ี

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในปี 2563-2567 และการเสนอขายหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นช่วง เมษายน - มถิุนายน 2563 เท่านัน้ตามทีก่ฏหมาย
ก าหนด ทัง้นี้ หากมีกฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธทิี่จะเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาทีล่งทุน หรือเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลาชัว่คราว/
ถาวร หรอืปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว/ถาวรตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรโดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบ
จากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 
โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3  วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพิจารณาถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็น
ส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดย
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือ
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสิทธใินการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรือ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและ
เวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการ
จะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศ
ทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

        สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดด้งันี้  

(1)  สบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษด้วยกัน 
ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พเิศษดว้ยกนั ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น 

(2)  สบัเปลี่ยนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
กองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หรือกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตร ีภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่นเท่า 

 เวน้แต่มีกฏหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโดยถิอว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

      เป็นไปตามประกาศ  

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(พเิศษ) ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

14.  การจ่ายเงินปันผล : 

 14.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

 14.2  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ 
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 รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ 

 รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้
ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้าม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ    
  2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  
  2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกิน   
  รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกิน 
  รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา    
  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา 
  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิน้หกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
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การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุมัติ
จ ัดตั ้งและจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ  

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกับกองทุน 
และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.   ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนั
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้

4.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชีกองทุน หรือการจดัท ารายงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดท า ค่าผลิต และ
น าส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสร็จรบัเงิน 
ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลติเอกสาร
ดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายใน
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวธิีการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
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ลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสือ
ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิ
หรือเพื่อตดิตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา 

4.8  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.9  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิหรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอื ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอก
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.12  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

4.13 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ของผู้ค านวณและประกาศดัชนี (Index 
Provider) 

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ช าระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรอืทรพัย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
วางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกับการฟ้องรอ้งบริษัทจดัการ
ให้ปฏิบตัิหน้าทีห่รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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9.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ หรือช่องทางอื่นใด ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการกู้ยมืเงินหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อ
คนืเมื่อบรษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามที่จ่าย
จรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้ องกับกองทุน ตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

16.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ    
  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ   
  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

      15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกิน   
  รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกิน 
  รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

      15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ใน   
             อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ใน   
             อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุ
กจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

หมายเหตุ :  

1. บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท
จดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทางหรอืบรษิัทจดัการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนนี้ เป็นกองทุนต้นทาง) หรือ หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุน
นี้เป็นกองทุนปลายทาง)  

2. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั ้งนี้          
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  ทัง้นี้  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 
7 วนั 

2.  หากในอนาคตกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม และหรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอืมกีารตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของ
หน่วยงานผูม้อี านาจดา้นภาษีอากร คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่มผีลท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามวธิกีารในขอ้ 1 ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง 
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เพิม่เตมิ วธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เช่น อาจเรยีกเก็บเป็น
เงนิสดแยกต่างหากหรอืวธิอีื่นใดในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

       15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

 ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 หมายเหตุ : 

 กฎหมายปัจจุบนัก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/
กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ ไป โอนหรอืจ าน าได ้ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน และหรอื
จ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ จะเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
ทีม่อี านาจ กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

       15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด   

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อื่นๆ ระบุ :  

                            1.  ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 PRINCIPAL SET50SSF-SSF : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

2.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถื อหน่วยลงทุน       
ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนด าเนินการใด ๆ      
ใหเ้ป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสิทธิ หนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุน
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หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอตัราที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และ/หรือแต่ละรายในอตัราไม่
เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

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

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสม เหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทัง้ นี้  ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
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2.1  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บรษิัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  
1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บรษิัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

16.    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพเิศษ : 

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม         
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ซึ่งผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

วธิกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้ทัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 

ตัวอย่างที่ 1: มูลค่าทรพัย์สินที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท 
แบ่งเป็น 1.ชนิดเพื่อการออม 300,000 บาท 2.ชนิดเพื่ อการออมพิ เศษ 500,000 บาท และสมมติมี
ผลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 500,000 บาท และมียอด
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ 500,000 บาท 

กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจ าหน่ายได้

หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)

      800,000.00       300,000.00       500,000.00 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 15,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 300,000 / 800,000 x 15,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 500,000 / 800,000 x 

15,000

         15,000.00            5,625.00            9,375.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน        815,000.00        305,625.00        509,375.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                (23.89)                 (8.96)                (14.93)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                 (0.72)                 (0.27)                 (0.45)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (2.39)                 (0.90)                  (1.49)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)         814,973.00         305,614.87         509,358.13 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)     80,000.0000     30,000.0000     50,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)               10.1871               10.1871               10.1871  
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วนัต่อมา ท าการเพิม่หน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม 500,000 บาท และ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ 500,000 บาท) และสมมติมี
ผลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า         814,973.00         305,614.87         509,358.13 

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน     1,000,000.00       500,000.00       500,000.00 

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน                     -                       -                       -   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ยของกองทุน      1,814,973.00         805,614.87      1,009,358.13 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 40,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 805,614.87 / 1,814,973 x 40,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 1,009,358.13 / 1,814,973 x 

40,000

        40,000.00           17,754.86           22,245.14 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน       1,854,973.00         823,369.73       1,031,603.27 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                (54.38)                (24.14)               (30.24)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                  (1.63)                 (0.72)                  (0.91)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (5.43)                  (2.41)                 (3.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   1,854,911.5600    823,342.4600  1,031,569.1000 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)     80,000.0000     30,000.0000     50,000.0000 

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน        98,162.3998        49,081.1999        49,081.1999 

- หน่วยลงทุนลดลง                     -                       -                       -   

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)      178,162.3998       79,081.1999      99,081.1999 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)              10.4113              10.4113              10.4113  
หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

 ตัวอย่างที่ 2 : มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 50,000 บาท รายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พเิศษ จ านวน 100,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า       1,854,911.56        823,342.46      1,031,569.10 

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน                     -                       -   

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน       (150,000.00)        (50,000.00)       (100,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ยของกองทุน       1,704,911.56         773,342.46         931,569.10 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 250,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 773,342.46 / 1,704,911.56 x 250,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 931,569.10 / 1,704,911.56 x 250,000

      250,000.00          113,399.20         136,600.80 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน         1,954,911.56          886,741.66       1,068,169.90 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%               (57.30)                (25.99)                 (31.31)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                  (1.72)                 (0.78)                 (0.94)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (5.73)                 (2.60)                  (3.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)      1,954,846.81         886,712.29      1,068,134.52 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)       178,162.3998        79,081.1999        99,081.1999 

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน                     -                       -                       -   

- หน่วยลงทุนลดลง       (14,407.4226)        (4,802.4742)        (9,604.9484)

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)      163,754.9772        74,278.7257       89,476.2515 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)              11.9376              11.9376              11.9376  
หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี  

2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด  

(ข)  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวนัท าการ
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ถดัไป 

ขอ้ความในข้อ (ก) มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(2)  ด าเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบริษัท
จดัการจะประกาศในเวบไซต์บรษิทัจดัการ  

(3)  จดัให้มขี้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบไซต์บรษิทัจดัการได ้   

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศที่บริษัท
จดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 32 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บริษทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่บรษิทัจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้โดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะจัดท าและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุน
ลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการ

ถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่ริษทัจดัการส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนนิการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์     
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     รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 (3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคาตาม 

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

 (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว   

 (5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจดัการจะ  
  ปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ   
  ปฏบิตัดิงันี้ 

  (ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น   
  จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

        หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ     
  หน่วยลงทุน  
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(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กต้อง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

17.2.  ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ไม่ม ี

17.5.2. ไม่ม ี 

17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
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ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารวอ่งวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ีวนัที ่31 มนีาคม  

18.2 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก วนัที ่31 มนีาคม 2564  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กับหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมติโดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมตเิสียงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แล้วแต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมตเิสียงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้ 

ในการด าเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือ
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หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

19.2 วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ 

1.  การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการโดยใช้วธิีการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงข้างมากหรือมตพิิเศษมี
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินร้อยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรอืไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยงั
ผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิีจดัการไดก้ระท าตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิัทจดัการแจง้การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธจีดัการให้ส านักงานทราบ รวมทัง้แจ้ง
ไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการต้องไดร้บัมติเสียงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่มกีารช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้และ
จดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกัน สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแก้ไข
เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5.  ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้ับมตเิสยีงข้างมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติเสียงข้าง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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 6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ย
ละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทน
การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัเิพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับนโยบาย  

การลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และ

กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่
ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

8. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมยื่น
ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไวบ้น
เว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังก ล่าว เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแก้ไขเพิม่เติมทีต่้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 
9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยื่น

ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิห้บรษิทัจดัการเรยีกเก็บจาก
กองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม  

19.3  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 
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2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วันและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบียนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่
บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ  

มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามติ
นัน้เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ต้อง
ไดร้บัมตโิดยเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ด้รบัมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัจดทะเบียนเพิ่ม
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
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20.    ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อการออม 

1.1 บรษิัทจดัการจะท าการบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืโอนย้ายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุน
แต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ก าหนด 

วนัที่ลงทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออม
พิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง 
วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

1.2 บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะจัดท าหนังสือรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด (หรือตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานที่มอี านาจ 
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสือดงักล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

1.3 บรษิัทจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสือรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วย
ลงทุนตัง้แต่วนัที่สิน้สุดการไดร้บัสทิธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม 

1.4 บรษิัทจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มด้วยเช็คค่าขายคนืหรอืเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัที่ได้รบัค าสัง่จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท าทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไว้
เป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

ทัง้นี้ ส าหรบัเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ /กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ตัง้แต่เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563 ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่ซื้อหน่วย
ลงทุน ซึ่งน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเป็นวงเงนิเพิ่มเติมจาก
วงเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม โดยบริษทัจดัการต้องจดัให้มรีะบบการโอนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีก่รมสรรพากรก าหนด  

1.5 บริษทัจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดย
มใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที่
บญัชทีีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของ
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ผูถ้ือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใช้บรกิารกองทุน หรือวธิีการ
อื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

บริษัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      2.   สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

   2.1 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการออม จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้อง
คนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตามประมวล
รษัฎากร (ถ้าม)ี  

  2.2 ผูล้งทุนต้องศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอยีดเกี่ยวกับสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษีก่อนการลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่บรษิทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนมหีน้าที่ในการตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการ
จดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหกัลดหย่อนภาษี และหรือ
การช าระคืนภาษีหรือเงินเพิ่ม และหากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยไดร้บั การช าระภาษี
เงนิไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน การช าระเงนิเพิม่กรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  2.3 เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่ี
อ านาจตาม กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด  

  “ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อื  
 หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและ 
 จะต้องช าระคนืเงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

  “ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านงึถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อื
หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและ
จะต้องช าระคนืเงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

3.   เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยงัคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมาย
อยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีก
ต่อไป  

4.   ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรือ จ าน าได้ (หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การโอน และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็นไปตามทีห่น่วยงานที่มอี านาจ กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต)  

5.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บริษทัจดัการอาจกู้ยืม     
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 
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(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรือการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้อง 
     อยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องทีเ่กิดขึน้เป็นการชัว่คราว 

      (3) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืต้องใชรู้ปแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านักงาน  
                      คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                      ประกาศก าหนด  

6.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะใชล้ายมือชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.  การควบรวมกองทุน  

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถงึผลกระทบทีเ่กิดขึ้นต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

1  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

2  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุน
เปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดย
เสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวธิีปฏิบตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อ   
แก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนัก่อนวนั
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน    
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับประเภทและ
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วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ซื้อหรือ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้า่ยในการช าระบญัช ี  

(8)  ขอ้ดีและข้อเสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3 ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายใหบ้ริษัท
จดัการด าเนินการใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบั
โอนได ้ 

4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวม
กองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้าย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มีรายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

 8.  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่ริษทั
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและ
สมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
ใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัท
จดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวม
ต่อไป 
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   9. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด และด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดือนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด  

10. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1)   บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ 
“หลักปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจดัสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ
ประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)   ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

11. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน 
                 ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บริษทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบ
ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุน
ครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทาง
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ตามปกตไิด้ 

12.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

(1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้มถีิน่ฐานอยู่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัย์สนิจองบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทัจดัการจึงขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรือ
ระงับการสัง่ซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น 

  ทัง้นี้ มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มถิุนายน 2556 เป็นต้นไป 

13. ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทุนรวม
จะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรพัย์ 

  14. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีล ักษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

 (1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สินทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่าย
ดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

 (2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สิน และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้
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อย่างไม่มีประสิทธภิาพ รวมถงึอาจท าให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการ
และกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล 
(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวน
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้
กบับรษิทัจดัการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายินยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้
ขอ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจ้ง
ปรบัปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไวม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการแจง้นี้แล้ว และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี   

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงินทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าว
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แล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษทัจดัการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

15. เมื่อกองทุนรวมมอีายุครบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับค าสัง่ซื้อ หรือ
สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนเป็นส าคัญและหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี้ 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

(1) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น 

(2) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกับกองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และ
เป็นไปตามมตคิรม. ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของ
บริษัทจดัการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท
จดัการอื่น 

การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  และไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ และบรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการ
จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะ
พจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

16. ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ อื่นอกีทอดหนึ่ง ผู้ถอืหน่วยสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นที่อยู่
ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกัน  

(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจ้ง
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  
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(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงินและด าเนินการโอนยา้ย
การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงินที่ไดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลกิกองทุน  

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้ือว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเดก็ซ์เพ่ือการออม 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 เมษายน  2564  ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเดก็ซ์เพ่ือการออม 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 
4. นายสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศึกษา, CFA 
5. นายสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA 
6. นายปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ
ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal./
http://www.sec.or.th/
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รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

บทวิเคราะห์
สิทธิในการจองหุ้น 

IPO
อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบ

11 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)          การตดัสินใจลงทนุ

12 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  

16 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ

เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 

 ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ฯ 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 เมษายน  2564  ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
    

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้าจากการ
ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของ
ค่านายหน้า
ทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                 55,671.63  99.98 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)                       11.55  0.02 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด               55,683.18  100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

และจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามวธิีการทีก่ าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทุน  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง  

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยด้วยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม   

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(22) ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย์ การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบริษทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้อง
ครบถ้วนก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิด
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  
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(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน
ทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้
ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบ
กรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการ
ช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ที่กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สนิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และผูดู้แล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  
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(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้
ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท า
หน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมาย
หรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทั
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จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์มไิดแ้ก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บริษทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล  

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอก
เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอก
เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 

  

 3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787  
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บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 02-6869500  

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้  
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สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และต้องดูแลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  

(2) ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด  

(3) รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ  

(4) แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6) รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  

(7) รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

(8) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้ว ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

(13) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

 

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

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

        กองทุนไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัได ้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชีกองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

        ไม่ม ี 

13.8. อื่น ๆ :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนั
ท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของ
หน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตาม
ขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั  

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้  

1. หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

   16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใิน
เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิ
ดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ  

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สุทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  
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16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

  16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษ และบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิดงักล่าวในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวม  

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตรา
สารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวม
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้ี
การจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายใน
การเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

16.4 กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
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การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตาม
กฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
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(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบริษทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  
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(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใช้บงัคบัโดยอนุโลม  

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.1.6 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการโอนย้ายหน่วยลงทุน
ไปยงั  

22.1.7 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถน าเงนิไปลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และหรอิกรณีกอง
ทุนมขีนาดกองทุนลดลงเหลอืน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุนต่อไป และบรษิทัจดักร
ประสงค์จะเลกิกองทุนเปิดนัน้  

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1  

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  
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ขอ้มูลทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พเิศษ หรอื กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ 
หรอื กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อ
โอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ หรอื กองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ หรอื กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทั
จดัการต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

4. ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม 3 ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม 1 ถงึ 4 แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม 3 บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชี
ของกองทุนรวม  

หากปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1 บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

(1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั
จดัการอื่น  

(2) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
กองทุนต้นทาง และ/หรอืเป็นไปตามมตคิรม. ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และ/หรอืเป็นไปตามมตคิรม. ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น  

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ 
หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น  
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การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอื
กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั  

(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทั
จดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม
พเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้ริษทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบ
ก าหนดจดัส่งรายงาน  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม                          20 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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