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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงท าให้กองทุนมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไปซ้ือหลกัทรพัย์ บริษัทจดัการอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน เน่ืองจาก กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนน้ี มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  จึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนั้นและปัจจยัอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น หากผู้จดัการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย  หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจ
ได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนกไ็ด้ เน่ืองจาก
การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น 
กองทุนจึงยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรพัย์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน 
และค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• กองทุนน้ีอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์ หรือสินทรพัย์อ่ืนใด ท่ีเกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ทัง้ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดผู้

ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทัง้ 8 ชนิดก่อนท าการลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนใน
อนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไป
ตามเกณฑ์กรมรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ 

ค าจ ากดัความ  

เป็นไปตามประกาศ 

1.    ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อินคมั ฟันด์  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Strategic Income Fund   

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF 

1.4  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7  อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

1)  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใหโ้ครงการสิน้สุดลงหรอืสงวนสทิธิทีจ่ะเลกิกองทุน โดยไม่ต้องขอมตคิวามเหน็ชอบ จากผูถ้อื
หน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที ่ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด
และเศรษฐกจิ มคีวามผนัผวนอย่างรนุแรง เป็นต้น  

2)  กรณีอื่นใดทีม่เีหตุใหเ้ชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.10  ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1  จ านวนเงนิทุนของโครงการ :  50,000,000,000.00 บาท  

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

2.2  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ล้านบาท  

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ทราบล่วงหน้า 

2.3  มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4  จ านวนหน่วยลงทุน : 5,000,000,000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท     

ชนิดจ่ายปันผล   : 1,000.00 บาท    
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม  : 1,000.00 บาท     

2.7  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท     

ชนิดจ่ายปันผล   : 1,000.00 บาท    

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม  : 1,000.00 บาท 

2.8  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายปันผล   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 

2.9  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายปันผล   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 
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2.10  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายปันผล   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 

2.11  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายปันผล   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 

2.12  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผู้สัง่ซื้อ หรอืสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรอืบริการ
ต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศโดยกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืตราสาร
ทุน และ/หรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืกองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์ (”REITs”) โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบัจากดอกเบี้ย เงนิปันผล เงินที่ได้จากการจ่ายคืน
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน หรอืก าไรส่วนเกนิทุนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ 

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  

-  ตราสารทุน : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

-  ตราสารหนี้ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้  

-  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ / REITs : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์/REITs  

- กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

-  หน่วย private equity : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกนิ 60.00 % ของ NAV 

3.3  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.4  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV 

3.5  นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : 

 บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนรวมได ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด ทัง้นี้ จะ
ท าเพื่อการบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้ 

3.6  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

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) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (Active Management) 

3.9  ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark) :   

1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตัง้แต่ 1 ถึง 3 ปี    
   ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
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2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา   
   สารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 ถงึ 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (PF&REIT)    
   ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD 

(ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณร้อย
ละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกับค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ใน
อตัราส่วนรอ้ยละ 25  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่าอธิบายเกี่ยวกบัตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรียบเทยีบในกรณีทีผู่ ้ออกตวัดชันีของตวัชี้วดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน        
เงนิฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หน่วย
ลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
และ/หรือหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนั
การเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์
แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุน
ดงักล่าว จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จา่ยในการป้องกันความเสี่ยง เป็น
ต้น  

ในกรณีทีม่ีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
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การเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

ทัง้นี้ ทัง้ในส่วนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ  (Unrated 
Securities) และ/หรอืหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรอือาจเขา้ท าธุรกรรม
ประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 
Lending) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ประกาศก าหนด 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผนัผวน เกิดภัยพิบตัิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดใน
รอบปีบญัช ี หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรือมี
เหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีทีม่ผีู ้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก   ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดได้  และบรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่า
ผดิเงื่อนไขโครงการ 

3.12  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 79 ของ NAV 

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 
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ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

        3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (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 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตาม
ประกาศ 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

         4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

      4.1.    การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

      4.2.    ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

      4.3.    รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ม ี

      1. ชนิดสะสมมูลค่า PRINCIPAL SIF-A เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)  

      2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
     (ยงัไม่เปิดหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-D เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รบัรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทาง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 
(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      3. ชนิดขายคนืหน่วย     
ลงทุนอตัโนมตั ิ
(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-R เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และไม่ต้องเสีย
ภาษี เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั ้น (ยังไม่เปิด
ใหบ้รกิาร) 

      4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
     (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-I เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่
ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าใน
การลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
     (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-C เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บริษัท
จดัการก าหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่ มกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัท
จดัการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัที่มีการให้บริการบริหาร
พอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผู้ลงทุน
กลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

      6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ PRINCIPAL SIF-X เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหาร
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     (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
 

ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      7. ชนิดช่องทาง 
         อเิลก็ทรอนิกส ์

     (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-E เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
บรษิัทจดัการ ทีต่้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยใน
เบื้ อ งต้ นก าห นดให้ส าห รับผู้ ล งทุ นที่ ท ารายการผ่ าน  Mobile 
Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศเพิ่มเติม
ในอนาคต (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      8. ชนิดเพื่อการออม 
     (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

PRINCIPAL SIF-SSF เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศก าหนด รวมถึงผูล้งทุนที่คาดหวงัรบัผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละชนิดผูล้งทุนพเิศษได ้โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด สา
หรับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทยีัง่ไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคญั โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 - บรษิทัจดัการ 
 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
 หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ.  

7.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

    7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์เป็นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้ือหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ม ี
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี
ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่นทีบ่ริษทัจดัการอาจแจ้ง
เพิ่มเตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยัง
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอย่างอื่น 
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กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

-หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

-ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

-หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

-หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์ซึ่งเป็นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา  15.00 น. 

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

บริษทัจดัการจะแจ้งวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ภายในวนัท าการถัด
จากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าใน
การขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วันรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท า
การของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงินค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากใน
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกักลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงินให้
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคืนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมูลค่า :   ไม่ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล :   ไม่ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :    ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :   ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :   ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์:  ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม :   ไม่ม ี
หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน

สิน้สุดตามช่วงเวลาที่บริษทัจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธิในงวดบญัชีทีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ลดลง  

2.  บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ที่
กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกดิขึน้จริงจากการด าเนินงานดงักล่าว 
เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซเิพิล เด
ลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริน
ซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถัดจากวนัที่บริษทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทุน
เปิดพรินซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิก
จ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เสร็จ
สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

7.4.2.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการตามที่
ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  เมื่อบริษัทจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงินค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงินทีไ่ด้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและ
บุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  และผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการ
ด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถอืหน่วยลงทุนใหถ้ือว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”มี
ผลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 
และให้มผีลใช้บงัคบัไปจนกว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทจดัการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
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เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนด  
กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  
ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิ
ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้ับบริษัทจดัการ
แล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรืออาจท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอก
เงนิ หรือชื่อเสียงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้ามี)  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเห็นของหน่วยงานผู้มี
อ านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และ
ให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัท
จดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้ 

       หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน    
       ดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

       เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัและ
ได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์    15 

การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการ
ขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผู้ถอืหน่วยลงทุน
ทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัรบัซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการ
ได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรอง
สทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่
ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรือ
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

      เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต 
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หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้ริการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั  

หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

6.  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียง
เท่าทีม่ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนั
แล้ว 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการแรกของสปัดาห์ 

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวที่เวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ เพื่อแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์ซึ่งเป็น
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

 7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

 7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

 7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1. บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการได้สงวนสิทธิในการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี 

 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม 
 1  บริษทัจดัการจะท าการบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืน

หน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการ 
ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 
วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษใน
แต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วนัที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

 2  บริษัทจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จดัส่งหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรอืเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
วธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัค าสัง่จากผูถ้ือหน่วยลงทุน
หรือภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท า
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได ้

 3  บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน พร้อมช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอน
เงนิเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามเลขที่บญัชีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรือ
จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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8.   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

9.    การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป   
    ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้ 

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามทีร่ะบุไว้
ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิีการใดๆโดย
พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชนด์ าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ริษทัจดัการก าหนด ซึ่งบริษทัจดัการ
อาจพิจารณาใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิทีม่ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมนิจากปัจจยัที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษัท
จดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรพัย์สินของ
กองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวน
ในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษา
สดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ 
(ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวข้อง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบ
สภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีม่ีอยู่และหรอืสมมตฐิานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
ค านึงถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ที่เก็บจรงิได้ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ครวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การทีม่ีการใช้เครื่องมอื swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรอืตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน
ของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่ เรียกเก็บไม่ได้นัน้ 
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็นไป
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกาหนดให้บริษัท
จดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ -ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรืออาจใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้ อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

         กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 3.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน จะต้อง
แจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามข้อมูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์
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1. ในกรณีที่มกีารใช ้Notice period และมีเหตุที่ท าใหต้้องใช้เครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิบตัิ
กบัค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่
พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่า งมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่ม
ไม่เกนิ Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ
และในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้  บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

    2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนห น่วยลงทุน  ( redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่ เกิน 
Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่
กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยที่  มูล ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจาก มูล ค่าการซื้อห น่วยลงทุน 
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(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มี
การยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ส่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่ีการใช ้
Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ 

5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่ีการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรือลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้าม
ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน 
Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้า
ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิก
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่ิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ
ของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้ อขายทรพัย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรพัย์สินลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ 
ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3. การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสิทธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบั
การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทัง้นี้ การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสั ง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อ
โดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงับการซื้ อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคืนห น่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่น ใดดังต่อไปนี้  ซึ่ งไม่ เกินกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่าง  
 หนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ  
 ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรพัย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม 
 กฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได้  
 ในสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ 
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หกับัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการ
น าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดจากวนัที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจาก
ธนาคารผูเ้รียกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้  

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 
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• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
สามารถเรียกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิด
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรอืวิธกีารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในค าขอเปิด
บญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวิธกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการ
จะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มกีาร   ท าธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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• บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้สัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 

12.  การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ 

13.  เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (พิเศษ) 
ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

14.  การจ่ายเงินปันผล  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่จ่าย 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่จ่าย     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่จ่าย 

ชนิดเพื่อการออม  : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : 

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่ีการจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
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3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก้ผู้ถอืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุน
น้อยกว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อ
ไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรือเพิม่เตมิเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต  

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน 
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

  15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 15.1  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

 รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ     
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ 
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 5.35 ต่อ   
  ปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้จากการซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์

 15.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07    
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิร้อยละ 1.07  
  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย 
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Sub-custodian Fee ) 
ค่าธรรมเนียมผู้ร ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการ
ปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการงานผู้รบัฝากทรพัย์สินในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ 
ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นต้น 

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่เกนิ 
  รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

มูล ค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สินทัง้สิน้หกัดว้ยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.63 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสัมมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเรยีกเก็บจากกองทุน
ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

 4.1   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบนัการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้ 

 4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายและหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค า
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสาร
อื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลิต
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกีาร
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุน 
การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
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4.8  ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่ น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่า
ร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง 
ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพมิพ ์    ค่า
เดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และช าระบญัชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีเมื่อเลิก
กองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน หรือ
ทรพัย์สนิอื่นให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรือ
ทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลิก
กองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
อื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจดัการให้ปฏิบัติ
หน้าทีห่รอืเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด เชน่ การประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจริง 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรือ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงนิหรือเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนเมื่อ
บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จา่ยในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.   ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม 
(Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี        
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15.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

 15.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนจากการขาย
หน่วยลงทุนที่เรยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่เกนิรอ้ย
ละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

                       15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

                       15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะต้องช าระ
ใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน 
(กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

 15.3.4  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 15.3.5  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 15.3.6  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

 15.3.7  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บริษทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบริษทัจดัการหรอืนายทะเบียน หรอืให้ด าเนินการที่พิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูล
ทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสิทธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือ
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ 
ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการ 
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15.4  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
จะค านวณเป็นรายวนัและเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วนัท าการถัดจากวนัสิน้เดือน หรือตาม
ระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัท
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่
จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บรษิัทจดัการ
เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วย
ลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้
ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมให้ค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้  

  15.5  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ   
    และไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึ   
    ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท า   
    โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูล้งทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์   
    ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม    
    และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น  
    การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานให้ความเหน็ชอบการแก้ไข   
    เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  
2. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้น  
    โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของ 
    ลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท า   
    ใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของ   
    บรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ   
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     ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
     2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื   
          ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ   
          ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  
     2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื   
          ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ   
          ดงักล่าวได ้ทัง้นี้  ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้   
          ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
          (ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง    
               ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั   
               ก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  
          (ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง  
               ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  
     ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้กบักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  
     ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ    
     ภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว  

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1   วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  

16.2   เงื่อนไขพเิศษ :  

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

บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter    ณ วนั
ท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดย
อตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 
1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงนิปันผล 
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
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1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
1.9 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
วธิกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิจะเฉลี่ยโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้ทัง้หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน  
หลังจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ และรายการเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้
และค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

ตวัอย่างที ่1 

มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิด
บริการ) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบริการ) 5.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ 
(ยงัไม่เปิดบริการ) และสมมตมิีผลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลคา่ ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมติั 
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ 

     (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนยีมการขาย (ถ้าม)ี 

          
300,000.00  

          300,000.00                              
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิ่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน   315,000.00    315,000.00              -                   -                -                 -                -    
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)              
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%           (9.23)           (9.23)              -            -                -            -                -    
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.28) (0.28)             -              -                -              -                -    
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- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%         (0.92)         (0.92)        -           -           -           -           -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)    314,989.57  314,989.57              -                   -                -                   -                -    

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

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        10.4996          10.4996              -                -                -                -                -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการกอ่นหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 
บาท) และสมมติมผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า    314,989.57      314,989.57                  -                    -                   -                   -                   -    
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมูลคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหนา้            
- รายการซื้อหน่วยลงทุน  500,000.00    500,000.00              -             -                -             -                -     

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัคา่ใชจ้่ายของกองทุน   804,989.57    804,989.57                 -              -                   -              -                   -    
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

    40,000.00     40,000.00                              
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-     

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิ่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57                -                 -                 -                 -                 -     

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)               

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

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

   
 

     
 

 กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลคา่ ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมติั 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ 
 

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)  844,961.58      844,961.58                  -                   -                   -                   -                   -     

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

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

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

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

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.0210       11.0210                 -               -                   -                  -                   -     

หมายเหตุ :  

การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม ชนิดผูล้งทุนพเิศษ และชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์ในวนัก่อนหน้า  

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 150,000 
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 500,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกิดขึน้วนันี้จ านวน 
250,000 บาท 
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หมายเหตุ :  

การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

ตวัอย่างที ่3 

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมติมี
ผลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 400,000 บาท  

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด
ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนั
ก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ 250,000 บาท 

 
หมายเหตุ :  
การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 
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2.  บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

2.1  ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการ เวน้แต่กรณีกองทุน
หลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการไดร้บัข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

2.2  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน   2 
วนัท าการ โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุน
รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป 
บริษทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

2.3  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลักมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท า
การขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 2.4   ในกรณีที่ประกาศตาม 2.3 ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคา (NAV 
Center) หรอืชอ่งทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดท าการ
ต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษิัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิ้นวนั
ท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม 2.3 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัใหม้ีขอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่ผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวิธกีารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวแทนการ
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย 
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 ลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพร์ายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะ 
 ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้โดยไม่ชกัชา้ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือ  
 ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  
 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

3.1 ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

3.2 ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิี การปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่
4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิ้ง  

3.3 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น 3.2 เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น 3.2  

3.4 ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม 3.1 ถึง 3.4 บริษัทจัดการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิบริษทัจดัการจะใช้ราคาหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิล่าสุดทีม่ีในการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูดุ้แลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัเป็นอย่างอื่น  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวม
ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

3. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  
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16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืตดิประกาศที่บริษทัจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้โดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั  

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:  

 1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกวา่หนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจดัท าและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได ้
ในกรณีทีเ่หตุทีท่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุน
ลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท า

การถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่ริษทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนนิการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะจดัใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์    44 

(2)  แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องภายในวนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์  
 รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)   
 และวนั เดือน ปีทีม่ีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง  
 ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และด าเนินการด้วยวธิีการใดๆเพื่อใหผู้้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ่ 
 ไดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2)    
 และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว     

 (5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนา  
 รายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ   
 ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั   
 และรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก 
 ทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะ 
 ส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก 
 ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อห น่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมูีลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตาม
ราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการ
จะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบัติ
ดงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
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หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การ
ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที่บริษทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วยลงทุนราย
ใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จา่ยเงนิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการ
จะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
การแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4.   บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพิมพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่   
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ :  

 ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2 ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

             ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

            ไม่ม ี

17.4 ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

            ไม่ม ี

17.5 ทีป่รกึษา :  

            ไม่ม ี

17.6 ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 
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ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 
นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400  
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน  

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2560 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

 19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั   
       จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้   
       ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 
       มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้     
       เสยีไป  
       ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีง   
       ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไมน่้อยกว่าสามในสี ่   
       ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน   
       หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุน   
       รวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
       (1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย   
            ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ    
            แล้วแต่กรณี  
       (2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง   
            มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
       (3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมต ิ  
            พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
       ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด    
       บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้  
       ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น   
       โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงาน     
       อื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ     
       เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ 
       จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  
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 19.2 วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ  
1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวน   
   ไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามต ิ  
   เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิร้อยละ 80 ให ้   
   บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แล   
    ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  
2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งจะ   
    ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 
3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผู้   
    ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีต ิ  
    ใหแ้ก้ไข  
4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน   
    กรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
    (1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวม   
         เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
    (2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าว
จะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

    (3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการลงทุน           
(risk spectrum) แตกต่างกนั  

    (4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  
    (5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดิมตามที่

ระบุไวล้่าสุดในโครงการ  
    (6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแก้ไขเพิม่เตมิ   
        สญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
 5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) กรณีเป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
  6. ในการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีการจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงข้างมากหรือมติพเิศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55   

 หรอืไม่เกนิร้อยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรือมต ิ
 พเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกินอตัราดงักล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
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จดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการ
นับมตนิัน้ 

 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทนการขอ
มตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
โครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1)  การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2)  การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการลงทุน 
(4)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุน

ส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่ท าให ้ 
 ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  

 8.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน และใหถ้ือว่าไดร้บัความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนแล้ว 
(1)  การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้ 
(2)  การแก้ไขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
(3)  การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

9.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบยีน และการ
ยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะด าเนินการพจิารณาให้
แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

  19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบียนผุ้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัทีบ่รษิัทจดัการ
จะก าหนดขึ้นโดยไม่ชกัช้า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ
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กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถอืหน่วย
ลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมติ มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอนั
เป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบัมตผิู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมติผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 
การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อ
ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยติด
ประกาศทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  

         20.  ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม 

1.1  บรษิทัจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการ 
ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 

วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษ
ในแต่ละรายการ และในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ใหห้มายความถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

1.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมรีายการ
อย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมายหรอื
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าวให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน
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เมื่อมรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา 

1.3 บรษิทัจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตัง้แต่วนัทีส่ิน้สุดการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม 

1.4  บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการ
อย่างน้อยตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มดว้ยเช็คค่าขายคนืหรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
วธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออมไปยงั
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
จดัท าทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ /กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ตัง้แต่เดอืนเมษายน - 
มถิุนายน 2563 ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน ซึ่งน าไป
ลดหย่อนภาษีเงนิไดไ้ดต้ามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท โดยเป็นวงเงนิเพิม่เตมิจากวงเงนิลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม โดยบรษิทัจดัการต้องจดัใหม้รีะบบการโอนหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ทีก่รมสรรพากร
ก าหนด  

1.5  บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบ
ค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามที่บรษิทัจดัการก าหนด 

บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

2. สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2.1  สทิธแิละหน้าทีเ่กี่ยวกบัภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
กฎกระทรวง ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม 
จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คย
ไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถ้าม)ี  
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2.2  ผูล้งทุนต้องศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอยีดเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีก่อน
การลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกับการศึกษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่ริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการจดัเก็บ
เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหกัลดหย่อนภาษี และหรอืการช าระคนื
ภาษีหรอืเงนิเพิม่ และหากผูล้งทุนปฏิบตัผิดิหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารทีก่ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด ผู้
ลงทุนมหีน้าทีใ่นการช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บั การช าระภาษีเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 
การช าระเงนิเพิม่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด 
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

2.3  เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่อี านาจตาม 
กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข
การลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด  

“ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคนื
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

“ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคนื
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

 3. เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาไดอ้กีต่อไป  

 4. ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรอื จ าน าได ้(หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน 
และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมายหรอืประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 

 5. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามทีก่ฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอื
สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

 (1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของ   
     บรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ    
     อื่น โดยจะโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุน หรอืความ   
     เสีย่งทีใ่กล้เคยีงกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรอืโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/   
     หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ีความเสีย่งต่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อื   
     หน่วย 

      การด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึ   
     ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-   
     ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพิจารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน   
     เป็นส าคญั 
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(2)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(ก) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกัน 

(ข) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ย
การลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 

(ง) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิ
กองทุน 

(จ) ด าเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า 

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

6. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรือ
เขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

  (1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

  (2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

  (3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการบรหิาร
สภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

  (4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรบั  

  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

7. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะใชล้ายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท า 

   ธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมติ
เมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

8. การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
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1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ   
  ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวม   
  ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ   
   ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ   
   ควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ 
หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พร้อมทัง้ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากได้รบัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้ือว่าไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนัประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจน
ไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า
ยุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สิน
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการ
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 
เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่   
     หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล   
     ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ   
    กองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 
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(8) ข้อดีและข้อเสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรือสิทธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน    
     ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ิทธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บรษิทัจดัการด าเนินการให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4.  ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัที่มีการควบรวมกองทุน   
 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบัไว ้ 
 แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ ที่ท า  
 การทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ  
 ขายหรอืรบัซื้อคนื  

 ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดท้ายของแต่ 
 ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการและ 
 สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดัส าเนา 
 ใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

 เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม  
 รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศของ  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

 9. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภัยความรบัผิดของบรษิัทจดัการ บรษิัท
จดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิีขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอืขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บริษทัจดัการรูห้รืออาจรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรบริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่
สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

     10. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

 กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม   
 บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด 
 ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

     11. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

12. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

1. บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏิบตัิในการรบั
ผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือบรษิัทสมาชิกศูนย์
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ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (Soft Dollar)” ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

  2.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับ
การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไว้ใน
รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

13.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงานต่างๆ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิ ีจะปรบัปรุงเปล ียนแปลง เพ ิมเตมิ และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ท ีเก ียวขอ้งกับ
กองทุนผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการจดัส่ง
ขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกสอ์ื่น ดงันั น ผู้
ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูลเกี ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนท ีไดร้บัผ่านทาง ระบบอเิล็กทรอนิกส์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

14. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูม้ีถิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือ
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้ถอื Green Card 
ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทัจดัการจึงขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรือระงบัการ
สัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะดงักล่าว
ขา้งต้น 

 15. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ   
       อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรพัย์ 

16. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับบญัชี
ของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาติอเมรกินั ผู้
ซึ่งมีถิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
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ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่ส าคัญ
ในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตนตาม 

       ขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI 

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิวามสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุน
รวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป 

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัติาม
ภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 
(ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษิทัจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสิทธใินสญัชาติอเมริกนัหรอืการให้ขอ้มูล
ตามหวัข้อที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืการแจง้ปรบัปรุง
ขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์    57 

หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท
จดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิัทจดัการแจง้นี้แล้ว 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงินทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ 
ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้   

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวน
สทิธไิวข้้างต้น บริษทัจดัการ(รวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งข้อมูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้ง
ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ ้หรอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัท
จดัการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิัทจดัการรายเดิม
จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 
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22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงั กล่าว ทัง้นี ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว 
หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให้ถอืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมได้
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล 
ประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี การลงนามในข้อผูกพนัของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้
ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้ือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนั 
ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกั 
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่ง 
ของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายชื่อบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2564 ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2565 
 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวม
ได้ที่ บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ
ส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
 

 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ 

 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. น.ส.ชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ 
3. นายวทิยา  เจนจรสัโชต,ิ CISA 
4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
5. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 
6. นายธนา เชนะกุล, CFA 
7. นายวรุณ ทรพัย์ทวกุีล 
8. นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 
9. นายวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์
10. นายปัญชรสัมิ ์สีวราภรณ์สกุล, CFA 
11. นายสร สุรสทิธิ,์ CFA 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดได้ที ่website ของบริษทัจดัการ 
(www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทนุ 
- ไม่ม ี- 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการ
ซ้ือขายหลกัทรพัย ์
(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 415,397.68 45.49 
2 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 153,043.28 16.76 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 81,119.31 8.88 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 68,652.07 7.52 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 64,767.64 7.09 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ พาย จ ากดั(มหาชน) 56,032.05 6.14 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 39,854.66 4.36 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน) 34,293.27 3.76 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด                 913,159.96  100.00 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการจองหุ้น IPO อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั  

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ี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 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(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 าคญัต่อสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

(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 าเนินการตามหลกัเกณฑ์สและวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง 

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

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก 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 าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ี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 สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(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) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร  

(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 ทีเ่กิดขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่
ของบรษิทัจดัการ  

(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 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  
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(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  
ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผิด และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค 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 ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝาก
ทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกับส 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 าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  
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ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

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
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั   
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(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 าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู๋ : 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 : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4306  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31  ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31  ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  
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ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31  ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31  ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31  ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

  

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ  

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)   แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  
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(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) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"   

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

   จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล  

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์                          10 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัมไิด ้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้ริษทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้  "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชีกองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"    

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการ
คนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

 - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้  
 ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
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14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
ดงัต่อไปนี้  

(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในช่วง
ระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะ
ถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  
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(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไป
เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงั
ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจ
น าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

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 
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1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่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 านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(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  
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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 

(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) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  
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(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิ
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ีก าหนดระยะเวลาการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 
(2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพิก
ถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.5 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได้ ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.1.6 เมื่อเขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า 
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22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระ
บญัชขีองกองทุนรวม 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

ขอ้มูลทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตาม
แนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอกีทอด
หนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทั
จดัการต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
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โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น โดย
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทัจดัการจะยกเวน้การ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ย
การลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

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

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินการเพื่อ
เลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” ให้บรษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใินเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บริษทัจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

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

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อน
หรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 
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(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  

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