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• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบัควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ 
ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน  และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิดของ
หน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริษัทจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยสิ์นของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิดน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน
ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึง
ควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้  

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี ้ดิวิเดนด ์อินคมั        1 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคมั 

ค ำจ ำกดัควำม  :  
เป็นไปตามประกาศ 

1.  ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิิเดนด์ อนิคมั 

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Equity Dividend Income Fund  

1.3 ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV 

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) : ไม่มี 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

     2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ล้านบาท  

2.3 มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.7 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.8 มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่มี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่มี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนดิจา่ยเงนิปันผล ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

 2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั            ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม            ไม่ก าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้
สัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษทัจดัการอาจก าหนดขึ้นใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริม
การขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
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ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี้  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง เว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1 วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตรา
สารทุนของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดย
เฉลี่ยรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ 

3.2 ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน 

   3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5 นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : ไม่ม ี

3.6 การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ิไดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-
Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) 

3.7 การลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ม ี

3.8 กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (active 
management) 

3.9 ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark)  

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ: 

กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบดชันีชี้วดักบัดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ    
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 วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อก 
 ตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ 

 เปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ ภายใน  
 เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11 รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ:  

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นทีม่ีประวตักิารจ่ายเงนิปันผลหรอืมีแนวโน้มการจ่ายเงิน
ปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธ ิ
โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันี้  

1 พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจา่ยเงนิปันผลของบรษิัท
ในอนาคต 

2 พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนั 

3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรบัตัว
เพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีสู่งขึน้ หรอื มกีารจ่ายเงนิปันผลทีสู่งขึน้  

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และพิ จารณาปรับ
หลกัทรพัย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึการวิเคราะห์
ขอ้มูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผูอ้อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ 
(1) และ (2) และ (3) 

ทัง้นี้ กองทุนเปิดทีม่ีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลใหม้ี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนโดยเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลือจะน าไปลงทุนในหรอืมไีว้
ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ /หรือ 
ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบั
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหลักทรพัย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจยัอื่น ๆ   
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)      
ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สุทธขิองกองทุน  

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทีม่ีลกัษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer)       
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสาร
แห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ ผู้ออกตราสารต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-  
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  Investment Grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที ่       
  ผูอ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้  

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 กบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการ  
 ปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

3.12  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี

3.13  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse    
 Repo  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

          ไม่ม ี 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ  
 ต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี ้ดิวิเดนด ์อินคมั        6 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไป
ตามประกาศ 

ขอ้ ประเภททรพัย์สนิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 หน่วย Property  ไม่เกนิ 15% 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lll ทีม่ี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสาร
ทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade / 
unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

         4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :   

  - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

  - สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รำยละเอียดแต่
ละชนิดหน่วย

ลงทุน 
ชื่อย่อ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1. ชนิดขายคนื    
    หน่วยลงทุน 
    อตัโนมตั ิ 

PRINCIPAL 
iDIV-R 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอ
จากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

2. ชนิดจ่ายเงนิ 
    ปันผล 

PRINCIPAL 
iDIV-D 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 
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3. ชนิดสะสม 
    มูลค่า 

PRINCIPAL 
iDIV-A 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุน 
    สถาบนั 

PRINCIPAL 
iDIV-I 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุน 
    กลุ่ม 

PRINCIPAL 
iDIV-C 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/ สถาบนัที่บริษทัจดัการ
ก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน 
(Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอี่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัที่
มกีารให้บรกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model 
รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุน
ประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิาร
หน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

   5.  กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

   6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ.  

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  
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ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ.  

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนดิจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชีที่
จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

              7.4.1  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

              7.4.1.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกินปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีล
ใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธิบวก/หักก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม 
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สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
โดยบริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน
ดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงักล่าว ไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะได้รบั  จะค านวณโดยราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถัดจากวนัที่บริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวันท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ย ังมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเปิดบัญชีกองทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมัตินัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะลดจ านวน
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอใหบ้ริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ใหก้ับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่
ก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่ริษทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิทีไ่ด้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวิธกีาร
และบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบั
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่
บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถอืหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตน
ไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน”
มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน” และใหม้ีผลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
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เอกสำรประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสำรอื่น
ท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ใหจ้่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื บริคณฑ์
สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน      
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับ
บริษัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือ    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรม
ทีเ่กี่ยวกับการฟอกเงิน หรอืชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถงึทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเตมิ (ถ้ามี)  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอืการตีความหรอืการให้
ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอ านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการ
หรือไม่ด าเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษทัจดัการด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการ
แก้ไขรายละเอียดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้  

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  : ม ี    

ชนดิจ่ายเงนิปันผล   : ม ี   

ชนิดสะสมมูลค่า   : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี

   7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิัทจดัการจะเปิดให้ผูถ้ือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.   

7.4.2.1  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคืนซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่ริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลา
ท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษทัจดัการอาจแจง้เพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
ขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืน และหลกัฐานการขายคืนซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนนัน้หักด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน      
(ถ้ามี)) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วย
ลงทุน(ถ้าม)ี  

7.4.2.2   การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บริษัทจดัการ
ไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบ
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ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรือกรณีตามข้อ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรือโดยน าเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่
บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะจดัส่งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการที่บริษทัจดัการเห็นสมควร หรือ
โดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บั
และได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว        
ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนของค าสัง่ขาย
คนืนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะ
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ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคืน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณี
บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออก
และจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยให้ผู้สนับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บริษทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง      
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน          
วนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เติมวธิีการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
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- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)   
(ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. 
ก าหนด  

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

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัท
จดัการภายใน 3 วนันับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสาร
และตวัจรงิไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการจะ
ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่ อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดย       
ไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6  บริษทัจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

7.  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว 
อนัเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงาน
ก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวม
สามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซต์ของบรษิทั
จดัการ เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 
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กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื
ล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ต้องแจง้ 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

  8. กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

   9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัมติ
พิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าหลักทรพัย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิด
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วันท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระ      
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่อง
ดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง
ข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

 11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

      1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุน
รวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing 
Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็น
ส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและ
หรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
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และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการ
ลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ 
(ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยบริษทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียูแ่ละหรอื
สมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL 
(ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบริหารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากัด
ในขณะนัน้ 

                ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและ
หรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่ริษทั
จดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิด้วยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการทีม่ีการใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการใชเ้ครื่องมอื โดยจะ
ยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอื่นกาหนดใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
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และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กับดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

                การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใช้
เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่
สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของ
กองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing threshold ทีบ่ริษทัจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

               ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีี่บรษิัทจดัการก าหนด 

     2.  การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

         2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

              กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน จะต้องแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากัด
ในขณะนัน้ 

              ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่ีการใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกับค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ า
รายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing 
pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอื
อาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร ซึ่ง
จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและ
หรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 
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การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื
นี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและ
ความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและ
หรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุน
รวมลงทุน เป็นต้น 

        2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ 
Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่
กรณีทีก่องทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช้ 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากับหรอืมากกว่า 
Gate threshold ทีบ่ริษทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณ
จาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 
หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้
Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วย
ลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่า
ขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการ
ในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่
ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดย
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ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบริษทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้ีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่า
ระดบัเพดานทีร่ะบุไว้ในโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพ
คล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิ
กว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช้ 

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่ีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากัด
ในขณะนัน้ 

             ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate 
period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุ
ในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทั
จดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและ
หรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

             การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 
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1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื
นี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและ
ความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิ
ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิ้วย 
Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอื
ประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่
ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวม
ลงทุน เป็นต้น 

3. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายได้ดว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้อง
ระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดงันี้ 

4.1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

4.2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

4.3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 
11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจรติและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกับ
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจาก การทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

 เงื่อนไขอื่น ๆ 

 กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่
กองทุนรวม 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 
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• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิ
ดงักล่าวดว้ยวธิีการทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
ด าเนินการดงักล่าวแทนบริษทัจดัการได้ 

• กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่
สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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      กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที่บรษิทัจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  

13. เงื่อนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่จา่ย  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล จ่าย  

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุด
ตามชว่งเวลาที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิ
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ปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปัน  
 ผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของกองทุน ด้วย  
 วธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 
 (1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั 

 (2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงินปันผล 
ด้วยวิธีการที่ต่างกันส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่ขายในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกันได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ 
และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทัจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

 15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด):  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า ประมาณการค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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 มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สินทั ้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

 ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

 ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจดัตัง้กองทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอ
ขายครัง้แรกไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยทางบญัชจีะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบยีน ค่าทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายต่างๆทีจ่่าย
จรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายในการ
จดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนาม
ในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ  

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเชน่ 

4.1    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น    
ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรพัย์ 
ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอน
และรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได้  

4.2    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการ
จดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4.3    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดท า      
ค่าผลิต และน าส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน      
บตัรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสร็จรบัเงิน ใบก ากับภาษี    
(ถ้ามี) รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใชเ้พื่อ
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ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลิต
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกีารซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิดให้บรกิารแก่  
ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน 
รายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6    ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญญา ค่าบริการทาง
กฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลด
จ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ            
ผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 
สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม
หนี้สนิของกองทุน  

5.   ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลิกกองทุน และช าระบญัชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชี
กองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรือทรพัย์สนิอื่นใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรพัย์สนิ หรือไม่น าเช็คไปขึ้น
เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุน
กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง
บริษัทจดัการให้ปฏิบตัิหน้าที่หรือเรยีกค่าสินไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ 
เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่ อได้รับค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่าย ในการลงประกาศหนั งสือพิ มพ์ที่ เกี่ย วข้องกับกองทุน  ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อ
แจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน
โดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกู้ยืมเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าที่ตดิตามดูแลการ
จดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

             15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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     ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :    ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน  
             อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใน  
             อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน  
              อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

     ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :    ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใน  
  อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

                   15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

                 15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

                  15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

     รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

     ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    
             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    
             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :     ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    
             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :        ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    
             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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        15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดสะสมมูลค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

  15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ตามทีจ่่ายจรงิ 

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

                 1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ธนาคาร   
   พาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายหน่วยลงทุน 

กองทุนจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การสัง่ซื้อ
หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนกองทุนจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.33 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อหรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายหลกัทรพัย์ในการสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายหลกัทรพัย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเกบ็เมื่อสัง่ซื้อหรือสัง่ขายหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงอตัราค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์นี้ใหส้อดคล้องกับอตัราค่า
นายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

  3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ เมื่อมกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

      กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง :  

 บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน แต่คิดค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ใน  
 อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

 กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง : 

 บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน แต่คิดค่าใช่จ่ายในการซื้อขาย 
 หลกัทรพัย์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ใหส้อดคล้องกบั 
 อตัราค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ โดยจะประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุนแห่งของ 
 บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อทุนแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีใ่ช ้  
 เป็นสถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี หรอืที ่www.principal.co.th 

4.   บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน  
 กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้ริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ให ้ 
 เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนอืจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้ 
 ด าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น  
 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน 

 หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู ้ 
 ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย 
 ลงทุนก าหนดในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว  

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย 
 ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมีการซื้อขายสบัเปลี่ยน 
 หน่วยลงทุน (ถ้ามี) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อ 
 หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม 
 เงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น 
 ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล 
 ส าคัญ ทัง้นี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ 
 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ 
หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วนั
ท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้ออื่นๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทาง
บญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง   

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่
บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณ
ตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราทีแ่สดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

 15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดย 
 บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุ
ไว้ในโครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุน
ไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติ
ทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึด้วยวิธกีารที่เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว 
โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัจดัการกองทุนรวม และ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการ
กองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได้  ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 
ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 
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(ข)  ในกรณีทีก่ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของ
อตัราขัน้สูงดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้รบั
มตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 15.6.  หมายเหตุ : รายละเอยีดตามขอ้ 15.4 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 
และรำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่
เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ส าหรบัการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของตราสารลงทุนทีม่อีายุไม่เกิน 90 วนั ประเภทมีดอกเบี้ย บรษิทั
จดัการจะค านวณโดยใชมู้ลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยค้างรบัจนถงึวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  กรณีเป็นตราสารประเภทมสี่วนลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่า
เงนิต้น โดยวธิกีารตัดจ าหน่ายใหใ้ช้วธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิอีตัรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิอย่างมนีัยส าคญั 

วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิต้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิโดยรวมของกองทุน และ
ปันส่วนให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของวนัก่อนหน้า
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ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  300,000  บาท มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย  10  บาท แบ่งเป็น  1. 
ชนิดสะสมมูลค่า  300,000  บาท  2. ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบริการ)  3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดบรกิาร)  4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร)  5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) และสมมติมีผลประโยชน์ในวนัแรก  15,000  บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000  บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  10,000  บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

     
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

(ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้าม)ี 

          
300,000.00  

          
300,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

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

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน    315,000.00    315,000.00                -                  -                -                   -    
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%            (9.23)           (9.23)            -            -                 -            -   
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%    (0.28)       (0.28)                -           -                -              -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%         (0.92)         (0.92)                -            -           -           -    
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)     314,989.57  314,989.57              -                    -                -                   -    

จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 30,000.0000  30,000.0000                  -                      -                   -                 -    
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        10.4996          10.4996                  -             -                -                -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้ำ      314,989.57      314,989.57                   -                        -                    -                     -    
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซื้อหน่วยลงทุน  500,000.00    500,000.00                 -                     -                -             -     

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

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน   804,989.57    804,989.57                  -                    -                   -              -    
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

      40,000.00     40,000.00                              
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-     

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57                  -                    -                  -                 -     

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

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

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

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%        (2.48)           (2.48)               -                -                 -               -     
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มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)  844,961.58      844,961.58                   -                      -                    -                   -     

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (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 ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย)  76,667.9910   76,667.9910                   -                      -                    -                     -     

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.0210       11.0210                 -                 -                   -               -     

 

ตวัอย่ำงท่ี 2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั และชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม ในวนัก่อนหน้า 
โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน  40,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน  600,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน  1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน  1,200,000  บาท และสมมติ
มผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน  200,000  บาท 

 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้ำ    844,961.58     844,961.58                  -                       -                     -                     -    
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 3,300,000.00                  -    500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน   (40,000.00)  (40,000.00)                -                     -                     -                    -    
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน   4,104,961.58     804,961.58  500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,104,961.58  x 
200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 
4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 

          
200,000.00  

            
39,218.96  

            
24,360.76  

            
29,232.92  

            
48,721.53  

            
58,465.83  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,304,961.58     844,180.54    524,360.76      629,232.92   1,048,721.53    1,258,465.83  

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (126.20)      (24.75)      (15.37)         (18.45)       (30.74)          (36.89) 
- คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%            (3.78)        (0.74)         (0.46)        (0.55)          (0.92)            (1.11) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%           (12.61)           (2.47)    (1.54)            (1.84)           (3.07)         (3.69) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 4,304,818.99      844,152.58    524,343.39   629,212.08   1,048,686.80    1,258,424.14  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   76,667.9910    76,667.9910       -               -           -                   -    
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น 299,425.6471                -     45,367.5223    54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535  
- หน่วยลงทุนลดลง   (3,629.4347) (3,629.4347)               -                   -             -                    -    

จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 372,464.2034   73,038.5563   45,367.5223     54,441.0267    90,735.0446  108,882.0535  

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        11.5576        11.5576        11.5576      11.5576      11.5576      11.5576  
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ตวัอย่างที ่3   

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน  120,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน  500,000  
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน  100,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
จ านวน  500,000  บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน  200,000  บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึ้น
วนันี้จ านวน  150,000  บาท 
สมมติมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ  0.15  บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้ำ  4,304,818.99    844,152.58    524,343.39     629,212.08   1,048,686.80   1,258,424.14  
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 1,220,000.00   120,000.00  500,000.00    100,000.00    500,000.00    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน  5,324,818.99   964,152.58  1,024,343.39     729,212.08  1,548,686.80   1,058,424.14  
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 150,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 964,152.58 / 5,324,818.99 x 
150,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 1,024,343.39 / 5,324,818.99 x 
150,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
   = 729,212.08 / 5,324,818.99  x 150,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั = 1,548,686.80 / 5,324,818.99 x 
150,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,058,424.14 / 5,324,818.99 x 
150,000 

          
150,000.00  

            
27,160.15  

            
28,855.73  

            
20,541.88  

            
43,626.46  

            
29,815.78  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,474,818.99     991,312.73  1,053,199.12     749,753.96     1,592,313.26   1,088,239.92  
จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย             
- ชนิดจ่ายปันผล = 88,628.7247 x 0.15     (13,294.31)      (13,294.31)       
มูลคา่ทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน   5,461,524.68     991,312.73  1,039,904.81     749,753.96    1,592,313.26   1,088,239.92  
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%   (160.10)   (29.06)       (30.48)     (21.98)       (46.68)          (31.90) 
- คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%          (4.80)      (0.87)         (0.91)            (0.66)            (1.40)           (0.96) 
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%          (16.02)          (2.91)        (3.05)          (2.20)         (4.67)       (3.19) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)  5,461,343.76    991,279.89  1,039,870.37     749,729.12  1,592,260.51  1,088,203.87  
จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  372,464.2034  73,038.5563   45,367.5223   54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น  105,557.3339  10,382.6886   43,261.2024    8,652.2405   43,261.2024                  -    
- หน่วยลงทุนลดลง (17,304.6307)               -                   -                   -                     -    (17,304.6307) 
จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 460,716.9066  83,421.2449  88,628.7247   63,093.2672   133,996.2470    91,577.4228  

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          11.8540         11.8828          11.7328          11.8828        11.8828          11.8828  

วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ 
166,000 บาท 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้ำ   5,461,343.76   991,279.89  1,039,870.37     749,729.12       1,592,260.51  1,088,203.87  

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 63,093.2672 x 
0.15 

     (9,463.99)               -               -        (9,463.99)                   -               -    

- รายการซื้อหน่วยลงทุน                  -                   -                  -                  -                      -                 -    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน               -           -                  -               -                    -                   -    

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน  5,451,879.77    991,279.89  1,039,870.37    740,265.13       1,592,260.51  1,088,203.87  
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ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 166,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 991,279.89 /  5,451,879.77 x 
166,000 
- ชนิดจ่ายปันผล = 1,039,870.37 /  5,451,879.77 x 
166,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 740,265.13 /  
5,451,879.77 x 166,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั = 1,592,260.51 /  5,451,879.77 x 
166,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,088,203.87 /  5,451,879.77 x 
166,000 

          
166,000.00  

            
30,182.70  

            
31,662.20  

            
22,539.75  

            
48,481.49  

            
33,133.86  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน   5,617,879.77  1,021,462.59  1,071,532.57   762,804.88    1,640,742.00     1,121,337.73  

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (164.68)        (29.94)         (31.41)         (22.36)            (48.10)         (32.87) 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%           (4.94)     (0.90)       (0.94)          (0.67)              (1.44)          (0.99) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%           (16.47)         (2.99)         (3.14)          (2.24)              (4.81)          (3.29) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)   5,617,693.68  1,021,428.76  1,071,497.08    762,779.61   1,640,687.65  1,121,300.58  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  460,716.9066   83,421.2449   88,628.7247  63,093.2672    133,996.2470    91,577.4228  
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น            -    -    -    -    -    -    
- หน่วยลงทุนลดลง     (796.4444)                -    -     (796.4444) -    -    

จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 459,920.4622  83,421.2449  88,628.7247  62,296.8228     133,996.2470    91,577.4228  

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          12.2144        12.2442        12.0897         12.2442             12.2442         12.2442  

  หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้อง
ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

(ข)  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกันยาวกว่า
หนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวนั
ท าการถดัไป  
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ข้อความในข้อ (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท า
การ และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใช้ตัวเลขทศนิยมที่ก าหนดไว้ในข้อ  3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อใหผู้้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
สถานที่ทุกแห่งที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน 
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ข้อมู ลมูล ค่าห น่วยลงทุนที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสือพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าว
ขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจ้ง
ให ้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุน
จะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
ค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  
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ในกรณีทีม่ีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  

(4.1)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รบัค าสัง่ซื้อ
ขายคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ไดร้บั
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ใหไ้ด้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สิน
ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณี
ทีก่องทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่า
รอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว ทัง้นี้ ให้ได้รบัยกเว้น
เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3.  แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน 
อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพ์รายวนั 
หรือติดประกาศทีบ่ริษทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทีในโอกาสแรกที่กระท าได้
โดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

 16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1.  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกวา่หนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
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ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บริษทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบวา่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้ีส าเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้น

ภายในวันท าการถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจาก
วนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องภายในวนัทีผู่ ้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม 
(1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไข
ราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบ
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ถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1)    
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมไดแ้ทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Understate) บริษัท
จดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
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หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้ อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือ  
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิด
กไ็ด ้ 

3. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์ 
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ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645 0080  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: 30 เมษายน  

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

19.1 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบ
แล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายให้
ถอืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องไดร้บั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ
แจง้มตแิละมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้
ถอืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บั
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสียงข้าง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

 19.2  วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ 

1.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยใชว้ิธกีารขอมติผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรือ
มตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรือในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสียงข้างมากหรอืมตพิิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสาร
หลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจ ัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมติของผู้หน่วย
ลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิัทจดัการแจง้การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธจีดัการให้ส านักงานทราบ 
รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บริษัทจดัการต้องได้รบัมติเสียง
ขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าใหผ้ลตอบแทนและความ
เสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่
มกีารช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินใหแ้ก่กองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินทีไ่ดร้บัไปลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการจัดตัง้และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้นเกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สทิธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของผูป้ระกัน 
หรอืการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
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5.  ในกรณีที่กองทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรือมตพิิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงข้าง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6.  ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มี
จ านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แล้วแต่กรณี ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้อง
กบันโยบายการลงทุน  

(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนรวมถงึไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคญั  

8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
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(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

 9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน 
และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 

เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 

 การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

19.3  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1)  การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2)  การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบียนผุถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไป
ตามวนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการ
อื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้้องได้รบัมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีล
ผูกพนัตามมต ิ 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่าง
มนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั
ผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ด้รบัมติผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด 
ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ด้รบัมติผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม 
โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการด าเนินการดังกล่าว โดยติด
ประกาศทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบัจดทะเบียนเพิ่ม
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

20. ข้อก ำหนดอื่นๆ :  

1.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการ
อาจกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3) อตัราส่วนของการกู้ยืมเงนิหรอืการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นใน
การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

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

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บริษทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือ
ชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
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การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 
กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อได้รบัมติของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความ

เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้ามี)  พร้อมทัง้ขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ
กองทุนเปิด  หากมผีลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และ
หากได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าไดร้บั
มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการ
กองทุนรวม 
ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อน
วนัประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของ
การรบัหนังสอืแจง้มติจากผูถ้ือหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการ
ควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว 
(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 

ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนิน
ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์
ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม 

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกับประเภทและ
วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 
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(6)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี 

(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี

(8)  ข้อดแีละข้อเสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวม
ก่อนวนัที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการ
ควบรวมกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้
โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการ
สุดท้ายของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มีรายงานดงักล่าวไว ้ณ 
ทีท่ าการของบริษทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรอืเพิ่มเติม
ดงักล่าว 

 4.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท า
ประกันภัยความรบัผดิของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุน
รวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 
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6. การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1) บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจาก
การใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เตมิใน
อนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สิน
จากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือบริษทัสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (Soft Dollar)” 
ทีบ่ริษทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็น
ธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

  (2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทัจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

     8.   บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ   
           รายงานต่างๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล 
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 
หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล 
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ หรือการจดัส่งข้อมูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น 
และ/หรอืจดัส่งข้อมูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไดร้บัข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่ งจัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประ เทศ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4.   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับ
ช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทน
หรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 
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            5.   กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งต้น 

10.  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีที่ต้องมี
การวางทรพัย์ 

 11.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
ดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกิันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา 
และผู้ซึ่งมถีิ่นทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าใน
ปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะ
ทีค่ล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนั
ตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการ
เงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีล ักษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนดหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการ
ก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุน
รวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)     ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจาก
การขายทรพัย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ 
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน     ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)     ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ 
 FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ  
  กองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้ 
  และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ 
  สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการ
รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) 
จงึเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  
และเพื่อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและ
ตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่
ได้รบัเป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั ้นกับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรอืค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนั
หรอืพสิูจน์ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใิน
สัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อข้อมูลทีเ่คยใหไ้ว้มกีาร
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่ อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)   ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนปฏเิสธการ 

ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่ริษทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการ
แจง้นี้แล้ว และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)   ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)   ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น 
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การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วขา้งต้น 

ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ 

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชวีิตหรือที่เรยีกว่า กรมธรรม์ประกัน
ชวีิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตวัแทนที่บรษิัทประกันชวีิตก าหนด (ถ้ามี) 
ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติอาจมีข้อก าหนด และวิธปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจาก
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร
ศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน 

บรษิัทประกนัชีวติเป็นตัวแทนของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่ง
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทุน หรือรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับ
ค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ า
การของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ทราบภายใน 15 วนั   

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนและ/หรอืผู้ลงทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบ
หน่วยลงทุนแล้ว   

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น 
การเวนคนืกรมธรรม์ สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจน
การหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วย
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ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ จึงมขี้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่า
ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขาย
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท า
โดยบรษิทัประกนัชวีติ  

 2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตาม
วธิกีารทีแ่ต่ละบรษิัทประกันชวีิตก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เติม 
ตามทีร่ะบุไว้ในกรมธรรมป์ระกันชวีิต และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีิต 
โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบริษทัประกัน
ชวีติแล้ว 

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกัน
ชวีติอาจปฏเิสธค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่าย
การท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงนิและ/หรือ
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง
กฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต 
รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมทีถ่ือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขดัต่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทาง
ราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ  

          3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

3.1.  ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนใน
รูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทั
ประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วย
ลงทุน เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่ง
เงนิค่าขายคนื หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการ
ขายทีผู่ถ้อืหน่วย ลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแล้ว โดยบริษทัประกนัชีวติอาจต้องการ 
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เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ 

 ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถ  
 ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิทัประกนัชวีติ ตาม 
 จ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) 
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษัท
ประกนัชวีติมหีน้าทีต่้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจากบรษิัทจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรม์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยวิธกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
วธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน   

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณี บริษทัประกันชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกับผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีจ่ะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน 
และ/หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่ริษทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกบัการ
ดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชีวติ ถอืว่าบริษทัประกนัชีวติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแล้ว โดย
บรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้า่ยดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสาร
ประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชีวติตกลงกบัลูกคา้   

        4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชวีิต ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) 
และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน   

        5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า 
จ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บรษิัทประกัน
ชวีติก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท า
รายการผ่านบริษัทประกนัชวีิต การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิัทประกัน
ชวีิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
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อกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีิต
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงินค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบ
สรุปไดด้งันี้ 

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทาง
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมัติ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ล่วงหน้าให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิด
ปลายทางอกีกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสดัส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม์ เช่น 
ทุกรอบสามเดือน เป็นต้น โดยให้มีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความ
ประสงค์ 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรใน
กรณีทีบ่รษิทัประกนัชวีติเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมผีลกระทบในทางลบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือ
กรณีทีย่กเลกิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม์ 

บริษัทประกันชวีิตจะเป็นผู้จ ัดส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจดัส่ง
รายงานยืนยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท า
การทีบ่รษิทัประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ไดแ้ก่ การซื้อ
หน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชี
กรมธรรม์ประกันชีวติ) การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุน
อตัโนมัติได้โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด   

   7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัว่ไปทีซ่ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น 

1.     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

2.     ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไป  
       จ าน าเป็นหลกัประกนั 
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3.     ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวติ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถยกเลิกการท า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกัน
ชวีิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยบรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.     สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

5.     สิทธิในการได้รบัทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบัจดัการ
กองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชีวตินัน้ 

6.     สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัท
ประกันชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

7.     สทิธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกันชวีติเกี่ยวกบัความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุน
ทีไ่ดร้บัค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธิบายเกี่ยวกับความ
เสีย่งของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

8.     สทิธใินการได้รบัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสิทธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน หรอืต่อการตัดสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอน
การด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ 

9.     สทิธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจไดร้บัจาก
การซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น 

10.   เงื่อนไขหรือสิทธิในการรบับริการจากบริษัทจดัการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีติอาจไม่เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สิทธใินการรบัสมุดบญัชีแสดง
สทิธิหน่วยลงทุน (Fund Book) ของบริษัทจดัการ และการได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้า
กว่าได้รบัจากบรษิทัจดัการโดยตรง รวมถึงการทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตจะไม่
สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ 
เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิัทจดัการในนามของบริษทัประกัน
ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ท้จรงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อใน
การยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต โดยตรงตามวธิีการ
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด 

11.   นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบริษัท
ประกันชวีิตที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติผ่านบรษิัทประกนัชีวติแต่ละราย โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ 
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     8. การจดัส่งเอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

     1. การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี 

  บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือ  
  หน่วยลงทุน  

     2. รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต อาจตดิต่อบรษิัทประกันชีวติเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดงฐานะ   
  การถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

21.  กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรือ ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่าย
เกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุน
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง 
 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

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

 
รำยชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีกำรท ำธุรกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคมั 
ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภำคม  2564 ถึงวนัท่ี  30 เมษำยน  2565 

 
- ไม่ม ี- 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที ่
บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 
 

 
รำยชื่อผู้จดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

 

 
รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อืน่ใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไป 

ท่ีเกิดจำกกำรลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

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

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

อนัดบั รำยช่ือบริษัทนำยหน้ำ 
 ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรพัย ์(หน่วย : 

บำท)  

 ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 364,112.14 25.00 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 172,436.32 11.84 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 114,828.34 7.88 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 102,631.42 7.05 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 98,372.23 6.75 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 97,414.23 6.69 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 92,683.28 6.36 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ ากดั 76,350.02 5.24 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 76,126.33 5.23 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 68,866.07 4.73 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 192,821.69 13.24 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด 1,456,642.07              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 อาคารธนาคาร 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 าคญัต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ า นวนเงนิทุนของโครงการหากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

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

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

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

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

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

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

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

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

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการ 

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรือปีปฏทินิ 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 

 (20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชี 
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(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

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

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

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

(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตาม
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 า หนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท 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 าหนดในขอ้
ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทั
จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมราย
ใหม่  

 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  
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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 ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

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

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วน
ก่อน 

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

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถงึการแจง้การ
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 

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ 
ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผิด และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
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มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้ค านวณไวแ้ละผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น
แทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุ
จ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนั
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝาก
ทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และ
ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิและขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน 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
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้ 
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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. แล้วในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการ
ขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่ีนัยส าคญัและไม่
สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มนีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน), ธ. 

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิใดๆใด ๆ 

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  
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ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

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

โทร : +66 2645 0080  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

โทร. 0-2686-9595 

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

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

(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน 

(6) รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง 

(7) รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

(8) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้วตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรวมถงึเอกสาร
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน 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 ี

 

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั                          10 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท 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 :  

       ไม่ม ี

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

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

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของ
หน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตาม
ขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั 

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนั
ส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดนัน้ 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

รวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช 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 าระหนี้ด้วยทรพัย์สินดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  
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16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ 

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สุทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่ริษทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะ
ผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้ 

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าวในกรณีที่
มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ : 

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

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
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17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

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

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

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

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

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

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  
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การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
เหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมติ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยี
ไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

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

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

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

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

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

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

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

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

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

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

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใช้บงัคบัโดยอนุโลม  
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   (4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อ
ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4.  เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

22.1.5.  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎ
เหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.6. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอื  
 งดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน 

   22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอื
สัง่การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 29 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุน
เปิดนัน้  
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เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด 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 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

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

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

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

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



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

 

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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