
 

 

 

 

 
 

 

 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนส ารองเล้ียงชีพเท่านัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้
กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/
เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

 
 
 

 
สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้(ถา้ม)ี 
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ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund 

ช่ือย่อโครงการ : PRINCIPAL iFIXEDPVD 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 

ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

กองทุนจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีเท่านัน้ โดยเป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหนี้ใหแ้ก่ผู้
ลงทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหนี้ทัง้ในและต่างประเทศได้ ซึง่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพ 
โดยเป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้ 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

สดัส่วนการลงทุน : ไม่เกนิรอ้ยละ 79.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อก
ตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะตอ้งไดร้บัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน้ รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ การกูย้มืและการขาย 
โดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ทีม่อีายุของ 
ตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณ ีและบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนใน 
หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพลิ คอร ์ฟิกซ ์อินคมั ส ำหรบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  2 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีนิค้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราดอกเบี้ย , สญัญา
เครดติ อนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัความเสีย่งเป็นตน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิทีล่งทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Basel lll ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ีunderlying เป็นตราสารดงักล่าว 

รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน เกดิภยั 

พบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาด 

หลกัทรพัย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปีบญัชี หรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสยีหายให้แก่
กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท า
การ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่า 
ผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแก้ไขเพิม่เติมประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่ง
กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั รวมถึงกฎเกณฑ์การท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
และ/หรอืการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) การและ/หรอื การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื 
ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่น
ใด บรษิัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน คณะ
กรรมการก.ล.ต.ก าหนดและใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนขา้งตน้ บรษิทัจดัการอาจไม่นับช่วงเวลาดงันี้ โดยจะค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

- ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

- ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทุน 

- ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อ
รอลงทุน ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

3. ข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 10,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็น
จ านวนรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 1,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุน 
ของโครงการไดไ้ม่เกนิ 1,500 ลา้นบาท 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดยไม่ตอ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4. การบริหารจดัการกองทุน 

การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

- ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัท าการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซื้อคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ : 

1 บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ โดยเป็นไปตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอื 
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ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2562 

3 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย์ 

3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะ    
     ยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั  
     โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 

(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัส่วนการลงทุน 

(4) สภาพคล่องของตราสาร 

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายทีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตามขนาด
มาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตใหก้องทุน
แบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได ้หรอืในกรณีทีก่ารจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมี
นัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรร 

     หลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนโดยค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ ณ วนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 3.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด 
โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่าย
คนืหน่วยลงทุน 

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคดิเป็น
สดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนซึง่พจิารณาจากหลกัการ   
                 จดัสรรตามขอ้ 3.1 

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ทีค่ านวณไดต้ามขอ้ 3.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่าง
มลูค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง 
บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 
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ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทุกรายเป็นส าคญั 

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมลูค่า
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามขอ้ 3.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่าง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีาร
ด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

  3.3 วธิกีารส่งมอบ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยไ์ปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษา
ทรพัยส์นิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการโดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีในวนัเดยีวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ในวนัเดยีวกนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน    
   รวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

(2) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 
"หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ  1 ให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าว
แทนกไ็ด ้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไข ข้อจ ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ 

รายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บ
ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ผูส้นใจลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ 

หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าวจะตอ้งเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้และอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ
บรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณารบัหรอืไม่รบัหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนน ามา
ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึง่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ เพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิแทนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าวมาช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนไดท้ัง้จ านวน โดยบรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกั
กลบลบหนี้กนัได ้ทัง้นี้ ขอสงวนสทิธขิึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน 

  โดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดย
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้
ม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่ 

  กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั    
  ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ   
  คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะ 

  ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผู ้

  สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ 
มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิ้นยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนณ วนัทีค่ านวณ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม) : 

1. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่า 
ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบั
กองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่นๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1 ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสาร

ต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
กองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้ 

4.2 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่าง
ลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

4.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อื  
     หน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ์ 

4.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอืชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 
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4.7 ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สมาคมก าหนด 

4.8 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เชน่ ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทาง
กฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 

4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 
4.12 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันีหลกัทรพัย์ เครื่องหมายการคา้ และ/หรอืเครื่องหมายบรกิารของตลาด  

  หลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index Provider) 
5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ์ ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   การบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียม  
    ผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม  
    และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการ 
    วางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามที ่  
   จ่ายจรงิ 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่า 
  สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะ 
    กรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
9. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะ 
   กรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน    
   และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ 
     ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื   
     กองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุ 
     จ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 
13. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
     ตามทีจ่่ายจรงิ 
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
15. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการกองทุนรวม (Independent 

Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านอง 
เดยีวกนัไวแ้ลว้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราคา่ธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้จากกองทุนรวมภายใตบ้รษิทัจดัการ 

เดยีวกนั และจากบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื 

ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดยีวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่นออกไปยงักองทุนรวม 

ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื (Back-end 

fee) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษ ีธรุกจิเฉพาะ หรอื 

ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ในอตัราตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ม ี

ในอตัราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิ
เรยีกเกบ็จรงิ 

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
รอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอื
นายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการที่พสิูจน์ไดว่้าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอ
เปลี่ยนขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
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ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืประกาศ
ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น
รายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเก็บตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดั
จ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ 
การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุน
รวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาที่  
กองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว่้าเหมาะสมและเป็น  
ธรรม ทัง้นี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานมูลค่าของกองทุนรวมให้ค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีทีม่กีารเพิม่หรอืลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใชจ้่ายของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงันี้ 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของ บลจ. 
1. การเพ่ิมค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย  

1.1 ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
1.1.1 ไม่เกนิอตัราทีร่ะบุในโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้ราบล่วงหน้า ≥ 3 วนัท าการก่อน

การเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ 1.1.2 เกนิอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการ1 (มกีารก าหนด
อย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าสามารถ
เปลีย่นแปลงในลกัษณะดงักล่าวได)้ 
1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอตัราทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ 
บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ3 และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่
เปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอตัราทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรยีก
เกบ็เพิม่ขึน้ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บรษิทัจดัการตอ้งขอมตพิเิศษ3 เพื่อแกไ้ขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย  

2.1 ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนใหผู้ท้ราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
มกีารเรยีกเกบ็ลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถ้อืว่า
ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . เหน็ชอบการแกไ้ข
โครงการในเรื่องดงักล่าว 

1 เทยีบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม/ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ 
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2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนและการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล    
   ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ   
   ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
   จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spreadที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความ   
   ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน    
   ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง   
   หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มกีารใช้เครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วย เช็คที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจัดการด าเนินการได ้

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

  ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

  กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 3.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที ่  
    สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช้ Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นด้วย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ไดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ไดต้ามปกติในวนัทีท่ ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 

Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วน 

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่
และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
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ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั
ดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนที่เหลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดับ
ก่อนหลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช้ Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได้ ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรือลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอียด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ
คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง
กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกติ เกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 
ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุ 
สมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง 
จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3

ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง
(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิด
ใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอื ทีม่ ี
คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณของทุกสิน้วนัท าการ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในประเทศ รวมกบั 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และ 
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot 
Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น.เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 
ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา
ประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได้ เป็นตน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิ
บาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดส าหรบัการค านวณมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกิน 90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย บรษิัทจดัการจะค านวณโดยใช้มูลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยค้างรบัจนถึงวนัค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย(Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงนิต้น โดย
วธิกีารตดัจ าหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนีัยส าคญั 
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยเรื่องการด าเนินการใน
กรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม ของบรษิทัจดัการ โดยเหตุ
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาของทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื หน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏบิตัใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและทัว่ถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  สิงหาคม  2564  ถึงวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2565 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน
รวมได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) 
และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

        1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
        2. นางสาวชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของบรษิัท
จดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ
ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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ข้อผกูพนั 

1. บริษทัจดัการ 

ช่ือบริษทัจดัการ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนพรนิซเิพลิ จ ำกดั 

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที ่44 อำคำรธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ท่ีอยู่ (ภาษาองักฤษ) : 

44 CIMB THAI BANK BUILDING, 16TH FLOOR, LANGSUAN ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ : 

(1) ยื่นค ำขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้แรก 

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำร สญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผล 
ประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่ำย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำม 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4) ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี ทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้ที ่
สนใจจะลงทุนทรำบในกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำร หรอืมเีหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 
ลงทุนหรอืต่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทุนหรอืต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(5) เสนอขำยหน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(6) เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรหำกบรษิทัจดักำร 

แสดงควำมประสงค์ดงักล่ำวไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร 
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรับปรุงรำยกำรในสมุดบญัช ี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 
(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง แลว้แต่กรณี ตำม 

รำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร และจดัท ำรำยงำนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(9) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำม 

ระยะเวลำ หลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(10) ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดในกรณีทีม่ลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วย 

ลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง 
(11) ขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะ 

กรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(12) บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

ไดต้ำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(13) บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอื  
     ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนได ้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ  
     ก ำหนด 

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
ตกลงทีจ่ะรบัช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็น 
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในรำยละเอยีดโครงกำรและตำม 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมก ำหนด 
(15) จดัท ำงบกำรเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีม่ธีุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุนและตำมหลกัเกณฑ์และ 

วธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(16) จดัท ำรำยงำนทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อ 

อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในสำมเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หำกบรษิทัจดักำรเลอืกจดัท ำ 
และส่งรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนตำมปีปฏทินิใหร้ะยะเวลำกำรส่งรำยงำนเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียำย 
เป็นภำยในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ี

(17) จดัท ำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลำหกเดอืน 
นัน้ และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในสองเดอืน 
นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำหกเดอืนดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร 
เลอืกจดัท ำและส่งรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนตำมรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดักำรไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวใน 
รอบระยะเวลำหกเดอืนหลงัส ำหรบัปีบญัชนีัน้ 

(18) จดัใหม้รีำยงำนทุกรอบปีบญัช ีรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว ้ณ ทีท่ ำกำร 
ทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย 
ลงทุนสำมำรถตรวจดูไดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทุนรวมส ำหรบัทุกรอบระยะเวลำ 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิและ 
รำยงำนทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และส่งรำยงำนดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ใน 
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำ 6 เดอืน และ ภำยใน 3 เดอืนนับ 
แต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หำกบรษิทัจดักำรเลอืกจดัท ำและจดัส่งรำยงำนรอบปีบญัชตีำมรำยงำนรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดักำรสำมำรถขยำยระยะ 
เวลำกำรส่งรำยงำนเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตำมล ำดบั กำรจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรอย่ำงน้อยดว้ยวธิกีำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัส่งรำยงำนดงักล่ำวในรปูแบบเอกสำรสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ 
(2) เผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำรกองทุนรวม 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ควำมประสงคใ์หจ้ดัส่งรำยงำนดงักล่ำวโดยวธิกีำรตำม (1) ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรตำม 
วธิกีำรดงักล่ำวดว้ย 
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรเลอืกจดัท ำรำยงำนรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดักำรจะไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและจดัส่งรำยงำนใน 
รอบระยะเวลำ 6 เดอืนหลงัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ 
ควำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแกไ้ขเป็นอย่ำงอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
 ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ว่ำดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
 กองทุนรวมและหำกมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด บรษิทัจดักำรจะกระท ำไดต้่อเมื่อได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำน 
 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(22) ประสำนงำนกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตำมรำยละเอยีดในสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น กำรส่งมอบ รบัมอบ แปลง 
 สภำพ จ ำหน่ำย จ่ำยโอน ช ำระ รบัช ำระค่ำหลกัทรพัย์ กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยของกองทุน 

(23) แต่งตัง้นำยทะเบยีนของกองทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
(24) แต่งตัง้ผูช้ ำระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 
(25) ด ำเนินกำรทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน เช่น กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตำมสทิธขิอง 

 กองทุน กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อประโยชน์ของกองทุน 
(26) ด ำเนินกำรเลกิกองทุนเมื่อมลูค่ำหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขำ้ข่ำยตอ้งเลกิกองทุนตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(27) ด ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำรจดักำรกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ 

ก ำหนด 
(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐำนกำรรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสยีค่ำธรรมเนียมตำม 

อตัรำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในกรณีทีห่ลกัฐำนดงักล่ำวสญูหำยหรอืถูกท ำลำย 
(29) ปฏบิตักิำรอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใตข้อบเขต หน้ำที ่และ 

ควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะ 
กรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทุน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจน 
ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี้ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรอืโครงกำร 
จดักำรกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบรษิทัจดักำรกองทุนไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไป 
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืว่ำบรษิทัจดักำรกองทุน ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทุนรวม
แลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษทัจดัการ : - 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นบรษิทัจดักำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนักงำนหรอืโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด 
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหน้ำทีต่่อไปไดซ้ึ่ง 
รวมถงึกำรส่งมอบเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่ 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ : อำคำรสำทรนครทำวเวอร ์3 10/F 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ : 

(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุน 
กบับรษิทัจดักำร พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืประกำศส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต โดยเคร่งครดั 

(2) รบัฝำกทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์นิอื่น รวมถงึกำรดูแลและเกบ็รกัษำทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและทรพัย์สนิ 
ต่ำง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจำกหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ด้
จำกหลกัทรพัย์หรอืจำกกำรจ ำหน่ำยหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์เงนิช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝำก และ
เกบ็รกัษำไวใ้นบญัชเีงนิฝำกและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพร้อมทัง้ดูแลใหก้ำรเบกิจ่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้น
โครงกำรจดักำรกองทุน รวมถงึกำรจ่ำยเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของกองทุนเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทุนตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร 
ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย ควำมสญูเสยี หรอืค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรบัหรอื
จ่ำยเงนิไดท้นัตำมก ำหนดเวลำตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร 

(3) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำรในกำรรบัเงนิและ 
ทรพัยส์นิต่ำง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จดัท ำบญัชแีละ
รบัรองควำมถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝำกไว้ 

(4) จดัใหม้กีำรรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ ำหน่ำย รบัช ำระ ช ำระรำคำหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่ำงๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของกองทุน 
ตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน 

(5) จดัท ำรำยงำนกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ 
รำยงำนเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน 

(6) แจง้และรำยงำนใหบ้รษิทัจดักำรทรำบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินกำรเขำ้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรจอง 



ข้อผกูพนั 
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หุน้เพิม่ทุน สทิธใินกำรรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจำกหลกัทรพัย์รวมถงึกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีล 
กระทบต่อกองทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถำนะกำรปิดโอนของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ได้ 
รบัทรำบขอ้มลูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

(7) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กดิควำม 
เสยีหำยแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(8) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหน้ำทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่ำสนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบรษิทัจดักำร 
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค ำสัง่จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบั 
คดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจำกทรพัยส์นิกองทุนนัน้ 

(9) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ ำนวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจำกกำรขำยคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดักำรค ำนวณไวต้ำมทีร่ะบุในรำยละเอยีดโครงกำร ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งร่วมรบัผดิชอบต่อ
ควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำย ควำมรบัผดิ และค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกควำมผดิพลำดในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ
มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธมิลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 

(10) ใหค้วำมเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดักำรเหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่ำง
สมเหตุสมผล ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดักำรจะไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว หรอื
จะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วำมเหน็ชอบกรณีกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ กำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรแห่งหนี้ตำมวธิทีีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด กรณี
รำคำขำยหรอืรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมำยหรอืประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเหน็ชอบจำก
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วำมเหน็ชอบแก่บรษิทัจดักำรในกำรก ำหนดวธิคี ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทุนตำมรำคำทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ ำเป็นท ำใหว้ธิี
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนตำมวธิปีกตไิม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมี       
เหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุนทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.      
ไม่ไดม้ปีระกำศก ำหนดรำยละเอยีดไว้ 

(12) ใหค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรจดักำรกองทุนของบรษิทัจดักำร เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในกำรจดัท ำรำยงำนตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก.ล.ต. 
หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำ หนด เช่น รำยงำนทุกรอบปีบญัช ีรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท ำและน ำส่งถงึบรษิทัจดักำรภำยใน 60 วนันับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบ
บญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตำมล ำดบั 

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้ำทีเ่มื่อผูช้ ำระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่ำงทีก่ำรช ำระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝำกทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่ำจะจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่ำวกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ ำระบญัชี
ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และหำกผูช้ ำระบญัชกีระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งประกำศก ำหนด จนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่
กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรำยงำนใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

(14) จ่ำยเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ของผูช้ ำระบญัชี 
(15) กรณีทีส่ญัญำสิน้สุดลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด ำเนินกำรโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิและขอ้มลูเอกสำรทัง้หมดของ

กองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รำยใหม่หรอืผูช้ ำระบญัช ี(แลว้แต่กรณี) หรอืตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำรหรอืค ำสัง่ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญำสิน้สุดลง 
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(16) หน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ใน
ปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตำม
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้ำทีดู่แลรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีำร
เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยเดมิมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รำยใหม่ สำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำทีต่่อไปได ้ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวรวมถงึกำรลงลำยมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง และครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์รำยใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดูแลรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนอำจใชส้ทิธติำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้ง
บงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เวน้แต่เป็นกำรเรยีกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์หรอืเป็น
กำรด ำเนินกำรในลกัษณะทีเ่ป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้รำบ
ขอ้มลูดงักล่ำวมไิดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีทีก่ำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่ด ำเนินกำรขอมตใิหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอี ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็น เพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

บรษิทัจดักำรจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรำกฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลำยขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1) เมื่อบรษิทัจดักำรหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มคีวำมประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวใหอ้กี
ฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดักำร
อำจบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทุน หรอืมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
หรอืประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืกฎหมำยหรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นกำร
เพิม่ภำระหน้ำทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้ำทีด่งักล่ำว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญำ
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่ำวใหบ้รษิทัจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขำ้งมำกซึง่คดิตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีำรเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น ำขอ้มลูต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทำงที่
ก่อหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ กำรบอกเลกิสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว่์ำดว้ย
คุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัิใหถู้กตอ้ง
ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรทรำบเหตุดงักล่ำว และแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในสำม
วนัท ำกำรนับแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้ 
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ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรจะขออนุญำตเปลีย่นตวัผูดู้แล
ผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำดงักล่ำว และเมื่อไดร้บัอนุญำตแล้ว บรษิทั
จดักำรจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รำยใหม่แทนโดยพลนั 

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลำยตำมค ำสัง่ศำล 

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท ำไดต้่อเมื่อบรษิทัจดักำร
ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุน
รวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีทีม่นีัยส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุน
รวมมอี ำนำจบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวม หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได้
หำกเป็นกรณีทีม่นีัยส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมมอี ำนำจบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม : 

ชื่อ : สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน), ธ. 

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ จ ำกดั และ/หรอืที ่

ตวัแทนเกบ็รกัษำทรพัยส์นิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิใดๆใด ๆ 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดักำรกองทุนพรนิซเิพลิ จ ำกดั 

ท่ีอยู่ : 44 อำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสำร 0 2657 3167 

4. ผู้จดัจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกนั : - 

10. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินกำรขำยคนืหน่วยลงทุน ตำมหวัขอ้ "กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

สิทธิในการรบัเงินปันผล : - 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมระเบยีบวธิกีำรทีน่ำยทะเบยีนกองทุนก ำหนด 
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ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : - 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรจดักำรกองทุนโดยบรษิทัจดักำรจะกระท ำกำรตำมหวัขอ้  
"กำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร" 

2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะไม่ 
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรำย 
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนทีถ่อือยู่ 

สิทธิในการได้รบัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดักำรเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชกีองทุน 
รวมและวธิกีำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงกำร" 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : - 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวำมรบัผดิจ ำกดัเพยีงไม่เกนิค่ำหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่ครบ 
กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่ำผูถ้อืหน่วย 
ลงทุนดงักล่ำวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัซึง่ลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวม 
โดยชอบผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน และคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่ำส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินกำรไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืกำรคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำง 
อื่น 
1 ส ำหรบักำรเสนอขำยครัง้แรกภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัจดักำรไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยครัง้แรก 

2 ส ำหรบักำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัจดักำรไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน 

3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขำยคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดักำรไดท้ ำรำยกำรดงักล่ำวสมบูรณ์แล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
รำยกำรนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำยอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมขอ้มลูของนำย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนและตำมขอ้มลูในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่ำสุดทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท ำและน ำส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน เป็นขอ้มลูทำงทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนทรำบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลำดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได้
โดยตอ้งแจง้ใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนันับจำกวนัทีน่ำยทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่ำว5 
บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
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เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. อนุญำต โดยบรษิทัจดักำรจะปิดประกำศ
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

5 หำกเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ถอืหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอำบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งองิต่อบรษิทัจดักำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นไดใ้นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

1. หำกมกีำรผดินัดช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้
บรษิทัจดักำรจะรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ว่ำ
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดักำรกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช ำระหนี้ ดงันี้  

1.1 กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

1.1.1 เมื่อมกีำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 
วนัทีบ่รษิทัจดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำ ตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนี้ 

1.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทัจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์นิดงักล่ำวและเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระ 

หนี้ มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ในโอกำสแรกทีส่ำมำรถ
กระท ำไดโ้ดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิ
ทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ตกลงรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่ำวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมบรษิทัจดักำร
ลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ในระหว่ำงที่บรษิทัจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำย
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทัจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ทรพัยส์นิ บรษิทัจดักำรจะจ่ำยจำกเงนิส ำรอง รำยไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรบรหิำรทรพัยส์นินัน้ 

1.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดักำรจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิ
ทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภำยใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและ
จะแจง้รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
บรษิทัจดักำรไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่ำงอื่น16.1.4 เมื่อมี
กำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ล้ว ต่อมำปรำกฏว่ำกองทุนรวมไดร้บัช ำระหนี้ตำมตรำสำรแห่งหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงนิบรษิทัจดักำรจะปฏบิตัติำมควำมในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

1.2 กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

1.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยมตพิเิศษและบรษิทัจดักำรจะระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ มลูค่ำของทรพัยส์นิ 
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย พรอ้มเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี้16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทั
จดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นกำร
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ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ำมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิดงักล่ำวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดักำรอำจมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักล่ำวในโอกำส
แรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหว่ำงทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักล่ำว บรษิทัจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิดงักล่ำวในกรณีทีม่คี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ทรพัยส์นิ บรษิทัจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทุนรวม16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้
ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได ้บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะด ำเนินกำรใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรำยทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได ้เป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิทัจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำ
สำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเงื่อนไขเพิม่เตมิ:ในกำรเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละ
ครัง้ตำมขอ้ 1.1.3 หำกบรษิทัจดักำรมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่ำ เงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ไม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจน ำเงนิไดสุ้ทธดิงักล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีก่ำร
เฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยกไ็ด ้ทัง้นี้ หำกไดม้กีำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้
จนครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดักำรอำจน ำเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

2. บรษิทัจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้โดยเป็นไปตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกำศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. บรษิทัจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ในกรณีทีเ่ป็นกำรช ำระค่ำ
ขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ำรองเลีย้งชพี และกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีดงักล่ำวจะน ำหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ำรองเลีย้งชพี (MF for PVD) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส ำหรบักำรจดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถิุนำยน 2562 

4. หลกัเกณฑ์กำรจดัสรรหลกัทรพัย์ 

4.1 ในกำรจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เพื่อช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดักำรจะยดึหลกั
ใหม้กีำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็นส ำคญั โดยจะพจิำรณำ
ปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 

(2) อำยุเฉลีย่ของตรำสำรหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัส่วนกำรลงทุน 

(4) สภำพคล่องของตรำสำร 

(5) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำร (Credit Rating) 

หลกักำรจดัสรร 

- บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสรรโดยเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์กำรลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์หรอื 
ทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วน (%) กำรถอืหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัดจ ำนวนหุน้/จ ำนวนหน่วยของตรำสำรภำยใตท้ีค่ ำนวณไดจ้ำกกำรจดัสรรใหเ้ป็นจ ำนวนเตม็ตำมขนำด 

  มำตรฐำนกำรซื้อ-ขำยตำมควำมเหมำะสม 
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- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตรำสำรมกีำรก ำหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญำตใหก้องทุนแบ่ง
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ได ้หรอืในกรณีทีก่ำรจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ
ใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิำ้นสภำพคล่องของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิภำยหลงักำรจดัสรรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัจดักำร
ขอสงวนสทิธใินกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำว่ำเหมำะสม เกดิประโยชน์
สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย 

4.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจัดสรร     
หลกัทรพัยต์ำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วย
ลงทุนโดยค ำนวณจำกมลูค่ำยุตธิรรมทีบ่รษิทัจดักำรใชใ้นกำรค ำนวณรำคำหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ ณ วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกักำรจดัสรรตำมขอ้ 4.1 และหำกมสี่วนต่ำงจะช ำระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีำรค ำนวณ 
ดงันี้ 

(ก) ค ำนวณจ ำนวนเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนกำรถอืหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืหน่วย
ลงทุน 

(ข) ค ำนวณสดัส่วนตำมมลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอร์ตกำรลงทุน เพื่อพจิำรณำว่ำหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคดิเป็นสดัส่วน
เท่ำใดของพอรต์กำรลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืหน่วยลงทุนซึง่พจิำรณำจำกหลกักำรจดัสรรตำม
ขอ้ 4.1 

(2) บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนมมีลูค่ำน้อยกว่ำจ ำนวนเงนิทีผู่ข้ำยคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ
จดัสรรหลกัทรพัยท์ีค่ ำนวณไดต้ำมขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุน และจะท ำกำรช ำระส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำเป็นเงนิสดใหแ้ก่
ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อกำรช ำระคนืส่วนต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรจะท ำกำรช ำระ
ส่วนต่ำงใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิ้นวนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดักำรจะยดึหลกัใหม้กีำร
ด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมเกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็นส ำคญั 

หมำยเหตุ: ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำเท่ำกบัจ ำนวนเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ำยคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมลูค่ำหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ำยคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิมำกกว่ำ 1 รำย บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้ 4.2 (1) 

(4) กรณีกำรจ่ำยเงนิส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอื 

ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี ำนวนผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวมำกกว่ำ 1 รำย บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงนิส่วนต่ำงดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตำมล ำดบั ทัง้นี้บรษิทัจดักำรจะยดึหลกัใหม้กีำรด ำเนินกำรที่
เหมำะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็นส ำคญั 

 4.3 วธิกีำรส่งมอบ 

บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรพัยไ์ปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิทัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
หรอืธนำคำรแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝำกทรพัยส์นิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษำทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษำทรพัยส์นิหรอื
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเขำ้บญัชรีบัช ำระค่ำขำยคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนให้
ไวก้บับรษิทัจดักำร  

โดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพีในวนัเดยีวกบักำรช ำระค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นที่ๆ  ส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะยดึหลกัใหม้กีำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย 

กำรช ำระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ เวลำทีก่ ำหนด เท่ำนัน้ 

วธิกีำรช ำระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ (ถำ้ม)ี : - 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : - 

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑท์ีอ่อกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐำนไวก่้อนว่ำทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และกำรช ำระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้กำรใหส้ทิธหิรอืกำรจ ำกดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อื 
หน่วยลงทุนทีป่รำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้อืว่ำ 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ล้ว 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ 

เป็นผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตำมทีก่ ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้้ 

ถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ ตำมทีก่ ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมขำยใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที ่
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพี 
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน 

ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : - 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: - 
กำรด ำเนินกำรใดทีโ่ครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรอืกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมได้ 
ด ำเนินกำรไปตำมมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมผีล 
ผกูพนัตำมมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำย ใหถ้อืว่ำมตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วย 
ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่เขำ้ร่วมประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจำกจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำร 
ขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรอืตำมทีก่ ำหนดในประกำศนี้แลว้ 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บั 

มตเิสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำกหรอื มตพิเิศษของ 

จ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษของ จ ำนวนหน่วย 

ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั : - 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีำระส ำคญัทีเ่ป็นไปตำม และไม่ขดัหรือ 
แยง้กบัพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้อื 
ว่ำขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญำ 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่อง 
ทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
     ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 
(ง) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนัและ 
    ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบั กำรแก้ไขเพิม่เตมิสญัญำประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขำ้งมำก 

หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน แล้วแต่กรณี หรอื 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงควำมเหน็ว่ำกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมำะสม มคีวำมจ ำเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อื 

หน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ำกรณีใด 
ตอ้งกระท ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัจดักำรกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทบั 
ตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ ำกำรและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำรกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถอื 
หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตุผลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มกบั 
กำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม 

18. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

19.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิดใดมมีลูค่ำหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนดงันี้ 
(1) เมื่อมลูค่ำหน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำ 

กำรใด และบรษิทัจดักำรประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 
(2) มกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมกำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ ำนวนเกนิกว่ำ 2 ใน 3 

ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี ำหนดระยะเวลำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็น
ช่วง(interval fund) กำรพจิำรณำระยะเวลำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวม
เปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่ำนัน้ 
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ควำมใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่ำกำรเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิ
คงเหลอืทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องอย่ำงเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคนืนัน้ 
ควำมใน (2) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสำม มใิหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลำดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
(3) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรเลกิกองทุนรวมเปิดตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ “กำรด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำร 
เมื่อเลกิกองทุนรวม” เมื่อปรำกฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้วมคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำจะมี
กำรขำยคนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 19.1 (1) วรรคหนึ่ง และกำรเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ให้
น ำควำมในขอ้ (1) วรรคสำมและวรรคสีม่ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

19.2 เมื่อส ำนักงำนมคี ำสัง่เลกิกองทุนรวมตำมแห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อส ำนักงำนมคี ำสัง่เพกิถอนกำร 
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไปกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย 

19.3 เมื่อกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรเขำ้ท ำสญัญำรบัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

19.4 เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมมตเิสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำย 
ไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

19.5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มอี ำนำจเพกิถอนกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม ในกรณีทีป่รำกฎเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกำศ กฎ หรอื

ค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มกีำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดักำรกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรเสนอขำยหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรอื
แจกจ่ำยหนังสอืชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ ำนักงำนสัง่เพกิถอนกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรใหม้กีำรเลกิ 
กองทุนรวมทนัท ี
กำรด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำร เมื่อเลกิกองทุนรวม : 
บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต จะพจิำรณำผ่อนผนั หรอืสัง่กำรใหบ้รษิทัจดักำร 
ปฏบิตัเิป็นอย่ำงอื่น 
(1) ยุตกิำรรบัค ำสัง่ซื้อและค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท ำกำรทีป่รำกฏเหตุตำม 19.1 
(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ 19.1 โดยวธิกีำรดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ทีม่หีลกัฐำนว่ำสำมำรถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 
(2.3) แจง้ส ำนักงำนผ่ำนระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนักงำน 

(3) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรทีป่รำกฏเหตุตำม 19.1 เพื่อ 
รวบรวมเงนิเท่ำทีส่ำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

(4) ช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ำม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัทีป่รำกฏ 
เหตุตำม 19.1 และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่ำเป็นกำรเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำม (1) ถงึ (4) แลว้ หำกมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จำกกำรด ำเนินกำรตำม (3) บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำม 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว่์ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวม 
ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกองทุนเปิดมมีูลค่ำหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทุนเปิดตำม 
ขอ้ “กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดักำรไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มปีระกำศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย 
(1) กำรจดัท ำและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมขอ้ “สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร” หำกวนัทีป่รำกฏเหตุ 
     ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัท ำหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน 
(2) กำรจดัท ำและจดัส่งรำยงำนกำรลงทุนตำมขอ้ “สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร” หำกวนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกัเกณฑ์ 
     ดงักล่ำวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัท ำหรอืจดัส่งรำยงำน 
(3) กำรจดัท ำรำยงำนพอรต์โฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตำมขอ้ “สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร” นับตัง้แต่ 

วนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำว และกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว หำกวนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวเกดิขึน้ก่อนหรอืใน
วนัทีค่รบก ำหนดจดัส่งรำยงำน 

(4) กำรจดัท ำรำยงำนกำรลงทุนตำมขอ้ “สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร” นับตัง้แต่วนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกัเกณฑด์งั 
     กล่ำว และกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว หำกวนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัส่งรำยงำน 
(5) กำรจดัท ำและจดัส่งรำยงำนเพื่อแสดงขอ้มลูตำมขอ้ “สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร” หำกวนัทีป่รำกฏเหตุกำรณ์ 
     ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัท ำหรอืจดัส่งรำยงำน 
(6) กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมขอ้ “วธิกีำรค ำนวณ 

ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รำกฏเหตุตำม 
หลกัเกณฑ์ดงักล่ำว และกำรประกำศมลูค่ำและรำคำดงักล่ำวตำมขอ้ “วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำ 
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รำกฏเหตุตำมหลกั 

20. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน 

บรษิทัจดักำรจะจดัใหม้กีำรช ำระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ ำระบญัชทีีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบเพื่อท ำหน้ำทีร่วบรวม 
และแจกจ่ำยทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจำกกำรช ำระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อ 
ช ำระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงนิค่ำ 
ตอบแทนในกำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัย์สนิของกองทุนรวมและผูช้ ำระบญัชจีะด ำเนินกำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื 
หน่วยลงทุนตำมมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธเิท่ำทีค่งเหลอือยู่ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏใน 
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงกำร 
เมื่อไดช้ ำระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ ำระบญัชจีะท ำกำรจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำก 
จดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฏว่ำยงัมทีรพัยส์นิคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้ ำระบญัชจีดักำรโอนทรพัย์สนิดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกส ำนักงำน หรอืผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผู้
ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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