
 

 

 
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั, CIMB - Principal Core Fixed Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL 
iFIXED) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมัมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  
และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ีได้ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูของ
หน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน  ทัง้น้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนใน
อนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
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กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั 
ค าจ ากดัความ  :  
โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์    
                                                               อนิคมั 
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั  
หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั    
หน่วยลงทุนชนิด                                หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนรบัขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ                        กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั 
                                                               (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R) 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ 

ฟิกซ ์อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D) 
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั  

(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดซ ีพรนิซเิพลิ  

คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุน พรนิซเิพลิคอร ์ฟิกซ ์ 

อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C) 
บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย   
                                                               หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ 
                                                               ฟิกซ ์อนิคมั  
บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บั 
                                                               อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
                                                               ประเทศไทย  
บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์ 
                                                               กรุงเทพ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน

รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบั
ซือ้คนื ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการขายหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ 
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  
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วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในรายละเอียด
โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้
วนัท าการขายบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ทุก สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืน 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนงัสอื 
หน่วยลงทุนครัง้แรก  ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั  
แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแก้ไขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท 
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัที่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทที่มี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิัทมหาชน 
จ ากดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่ อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัประกนัชวีติ                      หมายถงึ  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการประกันชีวิตและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ การค้า
หลกัทรพัย์ หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
ซึง่บรษิัทจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรอื
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการท า
รายการลงทุนในฐานะตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account)  
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กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน    หมายถงึ  กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น 
   หลกัฐานว่า ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารท า

สญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงว่าผู้เอาประกนัภัยจะช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ 
บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะหรอื
การจ่ายเงนิเมื่อมกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเงนิค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบรษิทัประกนั
ชวีติ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพี
บญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัร
สกุลเงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัร
เอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุ
กลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุน
ไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ 
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่
ไม่รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
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กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 

(speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตรา

สารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออม

สนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 
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1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอื
ผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้

หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด

เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า 
โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็น
ประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม
หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผย
ล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผย
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ล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะ
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ     

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ     
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทุน
สว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ใน
รปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 
ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
ทัง้นี้ ไมว่่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ใน
รปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร
เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
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กองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรอื 
2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

credit derivatives หมายถงึ  derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ
ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง
ไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่าย
หนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (credit event) ของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

credit event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบุ
ในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา 
กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

derivatives on organized exchange หมายถงึ  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 
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GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาค านวณ
รวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

investment grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

issue rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอื
โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทน
โดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งใน
ทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit 
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derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation 
characteristics) 

options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” 
ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสาร
มถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้
ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้
สนิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
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ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Core Fixed Income Fund  

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ลา้นบาท 

หากบรษิัทจดัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกนิกว่าร้อยละ 75 ของวงเงนิที่ได้รบัการจดัสรรให้
สามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายอื่นใด  

ตลอดจนสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมลูค่า   : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 1.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : 1,000.00 บาท    
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ชนิดสะสมมลูค่า   : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : 1.00 บาท 

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

      ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

      ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

      ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

      ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

      ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

      ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

      ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้
ส ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ
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สง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรือ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหาก
มกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการ
ของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหนี้ให้แก่ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหนี้ทัง้ในและ
ต่างประเทศได้ ซึง่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นตราสารหนี้ที่มคีุณภาพ โดยเป็นการลงทุนที่ผู้
ลงทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

3.2.  ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารแห่งหนี้ 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : - 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทนุในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง 
(Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2  วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหววตามดชันีชีว้ดั และ
บางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  
(1)  ค่าเฉลีย่ระหว่างผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดชันหีุน้กูท้ีค่ดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่ี
อนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัสว่น
รอ้ยละ 50 หรอื  

(2)  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.5 
ผลตอบแทนรวมของดชันหีุน้กูท้ีค่ดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืใน
ระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.5 และ ดชัน ี
Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 79  
บรษิทัจดัการจะใชต้วัชีว้ดัตามขอ้ (1) ในการวดัผลการด าเนินงานในช่วงเริม่ตน้ของกองทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้้
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ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผูอ้อกตวัดชันขีองตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้
กองทุนจะแสดงผลค านวณเกณฑม์าตรฐานอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขายทัง้
ใน  ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน
ที่ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบั
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบั
อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
เท่านัน้ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคนื (Reverse 
Repo)  และ การกูย้มืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
ใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ
ตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัท
จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สีนิคา้ทีม่ตีวัแปร
เป็นอตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดติอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใชจ้่าย, เพิม่รายไดข้องกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยพจิารณาจากสภาวะตลาด
ในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ
ป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  (Unrated 
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Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตามเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ 
ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดในรอบปีบญัชี  หรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม 
เป็นต้น และ/หรอื ในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิการเพิม่วงเงนิลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอื 
กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ 
กรณีที่มผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่กองทุนไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได้ และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถ
ลงทุนตามสดัสว่นการลงทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่า ผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื 
(Repo) การและ/หรอื การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื ตราสารทีม่ลีกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการ
ลงทุนอื่นใด บริษัทจดัการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดและใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนมคีวามเสีย่งในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  
บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลง
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทัง้นี้  ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอื
ว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารหนี้ 
1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 
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1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.1.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่ านกังาน

ก าหนดเพิม่เตมิ 
              1.2  มทีรพัยส์นิดงันี้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

     1.2.1  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทัง้นี้หากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพจากตรา 
    สารกึง่หนี้กึง่ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดร้บัหุน้นัน้มา บรษิทัจดัการตอ้งจ าหน่ายหุน้ที่ไดม้า 
   ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีก่องทนุไดร้บัหุน้นัน้ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อื 
   ว่าบรษิทัจดัการมกีารลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

     1.2.2  ตราสาร Basel III 
     1.2.3  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ีUnderlying ตามขอ้ 1.2.1- 
                             1.2.2 

 2.   คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงันี้ 
2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสม ่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี้  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.5.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั Underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 

Derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 
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2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถ
เปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจ
ท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถ
ไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มขีอ้ตกลงกบัผู้ออก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และ

วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. 
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ผูอ้อก 
SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัิสากล และ บลจ. ต้อง
ด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.5.1  ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณ

เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. 
ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.5.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัส าคญั ใหผู้อ้อก 
SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 
1.2.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีด 
เดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 
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1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคา
ทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ
ผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  
Reverse Repo  

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิที่
โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตรา
สารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ 
สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้น
บาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้
ในสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ 
บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทนุ

มอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที่
เกดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้
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4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ 
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดงักล่าว

กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบิคุคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้ง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 
3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
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3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี  6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอยา่งหนึ่งหรอื

หลายอย่าง ดงันี้ 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 

1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจบุนัหรอืราคาของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 
2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
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2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.2.1 Derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ 
Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุน
นัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี ้
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3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง
ใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่

15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข 

ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี   
(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไมว่่า 
obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย
รายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit 
Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนั
เฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
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เสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ
ทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 
บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ตดงัก
ล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอื
ว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือ
เป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็น
ตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่
 1.1  ตราสารหนี ้
  1.1.1  พนัธบตัร 
  1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 
  1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
  1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 
  1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
  1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
  1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
 1.1.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่ านกังานก าหนด

เพิม่เตมิ  
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 1.2  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
 1.3  ตราสาร Basel III 
 1.4  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้
ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าว
ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.5.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั Underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 

Derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอื
ได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุน
ตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน  
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัส าคญั ใหผู้อ้อก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 
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2.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลู
ทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดั
ใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และ
วนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัส าคญั ใหผู้อ้อก SN    
สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปใน

สว่นที ่1 ขอ้ 2 
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.2.2. CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนราย
ย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ใน≥80% ของ NAV 

ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งไมใ่ช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้น
หนงัสอืชีช้วนดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 
ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื1.7 
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง 
  ชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
 2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 
 2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 
         2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร 
                          พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า  
                         Derivatives 
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         2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้ับ 
          อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
          ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ  
                          WFE  
2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิ  
        ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวธิีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ  Underlying หรือ

ปัจจยัต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนด      ใน
ข้อ  3.2.1.1 การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้าโภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) บรษิทัจดัการตอ้งจดัให้
มทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้องช าระหนี้ตาม
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ข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการลงทุนที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน 
Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่
เกดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของสนิทรพัย์
อา้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อา้งองิ โดยผู้ขายประกนัความ
เสีย่งมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือัตราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการที่
ผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

หรอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ ก าหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ หรือสัญญาซื้อขายล่วงห น้า  

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
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7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 
บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ ก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน  บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาล

เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แ บ บ  national scale 
ซึ่ ง ป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง มี  sovereign 
Rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  Investment 
Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นบั
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้
มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้    
≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงิน ต่ างประเทศที่ มี

ลักษณ ะท านองเดีย วกับบุ คคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.2.1   Reverse Repo 
6.2.2   OTC Derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
หมายเหตุ :ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
  1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
  2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)       
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่
ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 
MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

-  อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บั MF ที่
อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 
เดือน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรบั

โอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII  SN ที่มอีนัดบัความน่า
เชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(non-investment grade / unrated) 

 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

7 ทรพัยส์นิดงันี้ 
7.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
7.2 ตราสาร Basel III 

   7.3 Derivatives หรอื Structured Note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20 % 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
8 Derivatives ดงันี้ 

8.1 การเขา้ท าธุรกรรม
derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 8.2 การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ
ลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

Global Exposure Limit 
8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 
100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่า
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา

สาร Basel III และศุกูกของผู้ออกราย
ใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด โดยไม่ใหน้ับรวม
มูลค่าหนี้สนิดังกล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
ออก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที่
เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร ใหใ้ช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกราย
นัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร
ที่ อ อ ก ให ม่ แ ล ะมี  credit rating อยู่ ใน ระดับ ต ่ า ก ว่ า 
investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารได้มี
ก ารยื่ น แบบ  filing ในลักษณ ะเป็ น โครงการ (bond 
issuance program) ให้ พิ จ า รณ า เป็ น ราย โค รงก า ร 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับ

บุคคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วน

ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 
หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States GenerallyAccepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 
1.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัต ราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด

คุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้อง
ไม่เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.   ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่  
  เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ  
  ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่  

  เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์  
  ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

  (2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน  
  การลงทุนทีก่ าหนด 
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  (3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น 
  ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 
  (ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณ 

  ตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋ 
  สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) 

  (4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิัทจดัการต้องจดัท า  
    รายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให ้
    เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท า  
      การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

  (5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยี 
     ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1)  
     (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
     (ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย  

     ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
     (ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้  ในกรณีที ่

     ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า 
     หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ให้บรษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่อง
ดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้ง
แกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่
กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว้ที่
บรษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 
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2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนั
นบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดร้บัมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัท
จดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้
บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผู้
ถอืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบ
ก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
 (PRINCIPAL iFIXED-R) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
 (PRINCIPAL iFIXED-D) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ี
หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดสะสมมลูค่า  
 (PRINCIPAL iFIXED-A) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
 (PRINCIPAL iFIXED-I) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ี
หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
 (PRINCIPAL iFIXED-C) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุน
กองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้ โดย
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบคุคล นิติ
บุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิด
ใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.    ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.    รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบั 
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
โครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดย        
ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงนิปันผล หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั และ หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  และน าสง่ไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ้ 8.2 
วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือ      
ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ส ัง่ซื้อ
สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หน้ าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
เลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค 
ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั” 
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(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ 
เพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อ
นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั” ซึง่เป็น
กองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จดัการได้รบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บริษทัจดัการจะ
ส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั  41 

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุใน
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร
ได้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึง 
35 ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิัทพจิารณาแล้ว
เหน็ว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ในการพจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอืว่าการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
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(3)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ
ยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัิ
จดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 
วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตาม
สดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่
บรษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซือ้ได ้บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิ
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
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เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ       
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   

(ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอื
ยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสาร
และตัวจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่ ังไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและด าเนินการให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วน
สรุปขอ้มูล ส าคญัที่ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอื
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2 ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม  
   โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร   
   หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัท  
   จดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

   6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

   6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ได้ที ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื  
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3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท า
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า    
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) 
ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้ท าการ ขาย
หน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ต ่ากว่า 1,000 
บาท  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ต ่า
กว่า 50,000,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระด้วยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรือบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  
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ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซือ้และได้รบัช าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
จะมอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ 
หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  
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6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท า
รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5 บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
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2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทั
จดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที ่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัท
จดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและ
ใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ด้รบัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

6.3  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน  15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน
สิน้สดุตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ       
12 ครัง้ โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจากรายได้จากการลงทุนสุทธบิวก/หกั
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่
เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทั
จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั 
จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 
วนัท าการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
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ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัมไิด้เปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุน
ดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดใ้ห้ความยนิยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบริษทั
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อย
แลว้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์องผู้
ถอืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิัทจดัการก าหนดดงักล่าว ผูถ้ือหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนงัสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
ต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ  “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้

บญัช)ี  
- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  
- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื 

บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
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- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไว้
กบับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนงัสอื
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการ
ผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มี
ค าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนไดh 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี   
ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม             : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ  โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนื
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปกต ิ

2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไป
ตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2 การช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 
และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจ านงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
แสดงความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะจดัส่งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัท
จดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนื
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัและได้ท ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่า
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุน
ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต 
ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว 
ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวันท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสาร
แสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน   ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการ
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น าสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ” และ 
“การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั กอ่นวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
-  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) 

(ถา้ม)ี 
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 
-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอื
กรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการได้สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
(ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิัทจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวที่เวปไซต์ของบรษิัทจดัการ 
เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า 
และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน :ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืน และ
หลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการจะเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้
ตัง้แต่วนัที ่17 ธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป 

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้  7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ 
ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่า
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
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เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อได้รบัเงนิจากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรับไดท้ี่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืใน
วนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด้จากการขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อ
บรษิัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุน
รวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวม
ตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น)  
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8.2.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไข
ของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ ที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จัดการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์  และได้ท ารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  



กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั  59 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 
และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก 
หากบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมี
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัรา
และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เติมวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิาร
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ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบริษัทจัดการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

9.1 กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษให้
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้ 
(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

อื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

9.2 ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะ
น าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (MF for 
PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถุินายน 2562  

9.3 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์
9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น

แทนเงนิ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสดุ และเป็นธรรม ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัสว่นการลงทุน 
(4) สภาพคล่องของตราสาร 
(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 
หลกัการจดัสรร 
- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน และ
จดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิให้เป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ทีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรให้
เป็นจ านวนเตม็ตามขนาดมาตรฐานการซือ้-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีที่มีข้อจ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิ เช่น กรณีที่  ผู้ออกตราสารมีการก าหนด
เงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตใหก้องทุนแบ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตรา
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สารรายนัน้ได้ หรอืในกรณีที่การจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆมแีนวโน้มส่งผลให้คุณสมบตัิด้าน
สภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมีนัยส าคญั บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาว่า
เหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสดุ และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

9.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บรษิัท
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์ินอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุน

แทนเงนิให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บรษิัทจดัการใช้ในการค านวณ
ราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ ณ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้เป็นไป
ตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1 และหากมสีว่นต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัสว่นการ

ถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่า

หลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคดิเป็นสดัสว่นเท่าใดของพอรต์การลงทุนทัง้หมด 
(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วยลงทุนซึ่ง

พจิารณาจากหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่าของหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิที่ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่ค านวณไดต้ามขอ้ 9.3.2 
(1) ให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิทั
จดัการจะท าการช าระสว่นต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการ
ใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการที่เหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และ
เป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึง
ไดร้บั หกัดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีที่มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงิน
มากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 
9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 
1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนนิการจ่ายเงนิสว่นต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนื
หน่วยลงทุนน้อยที่สุดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

9.3.3 วธิกีารสง่มอบ 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยังบญัชทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กบับรษิัทศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผู้รบัฝากทรพัย์สนิหรอืตัวแทนเก็บ
รกัษาทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษาทรพัยส์นิหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในสว่นที่
เป็นเงนินัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืทีผู่้ถือหน่วยลงทุนให้ไวก้บับรษิัท
จดัการ  
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โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพีใน
วนัเดยีวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  สง่ค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุในวนัเดยีวกนั  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคี าสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ

ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า

ดงัต่อไปนี้  
1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ

ตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการค้าหลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศ
หยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บรษิัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

     ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่จ่าย  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล จ่าย  

ชนิดสะสมมลูค่า ไม่จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ่าย  
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่จ่าย  

      14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม
ช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ใน
งวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะ
ประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลของหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 
(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณา

ผ่อนผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 
(2) ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว้ ณ 

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
(3) สง่หนังสอืแจง้ใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิด

สมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่
ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ย
วธิกีารที่ต่างกนัส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลที่ขายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัิ
เพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พือ่การอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 

  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน    

  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดสะสมมลูค่า  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน  

  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี   ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 
  รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 
  รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนที่ 

  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่ 

  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 
ชนดิสะสมมลูค่า  : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนที่ 

  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนที่ 

  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนที่ 

  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ :  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ 
  ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

มูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามใน
สญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่นๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าว
รวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรพัย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอน
หลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิ
เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุ้นกู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ
ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้  

4.2    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรือการจดัท ารายงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ 
และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน 
แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดท าและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคนื
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หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอ
มต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
เกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของ
กองทุน  

4.6   ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น 
ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสทิธิหรอืเพื่อติดตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา 
ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงิน หรอืผู้ให้บรกิาร
ภายนอกอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้องบรษิัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

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

สญัญาซื้อคืนเมื่อบรษิัทจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย 

  หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย 

  หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย 

  หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย 

  หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย 

  หน่วยลงทุน 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนิดสะสมมลูค่า  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามทีจ่่ายจรงิ 

    รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

    1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
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        ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร 
        พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้ 
    ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ  
    นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ได้ 
    ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูล  
    ทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ 
    หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอื  
    ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  
3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม
เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมี
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

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

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่ าไม่น้อยกว่า 50     
ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้ 
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15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการ  
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย  

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  
(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(1.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย  
(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย  

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี  

(2.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย  

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ  
(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย  

15.6 หมายเหตุ : 
 1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้  

   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม จะบวกดว้ยภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษ ี
   อื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  
2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย 
   ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  
3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัช ี
   บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวนัตาม  
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   ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ 
   บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้น 
   บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ 
   จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
   1) ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ 
      เรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย 
      ลงทุน  
   2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1) ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได ้
      ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้ 

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

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา 
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  
1.  บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  
1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  
1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  
1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 
1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม           
ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่ าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิ
บาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่
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ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท  โดยอตัรา
แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ส าหรบัการค านวณมลูค่ายุตธิรรมของตราสารลงทุนทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบีย้ บรษิทัจดัการจะ
ค านวณโดยใชมู้ลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยคา้งรบัจนถงึวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม กรณี
เป็นตราสารประเภทมสี่วนลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมลูค่าเงนิต้น โดยวธิกีารตดั
จ าหน่ายให้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่ต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมี
นยัส าคญั 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 15,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (ชนิดสะสมมลูค่า) และสมมตมิี
ดอกเบี้ยค้างรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มียอดซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 
บาท 

 กองทุน
รวม 

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 
(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิี่จ าหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียม
การขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

15,000.00 - - 15,000 - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 18,000.00 - - 18,000 - 
            
รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไมม่ ี - - ไมม่ ี - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  18,000.00 - - 18,000 - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)         
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (0.53) - - (0.53) - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   (0.05) - - (0.05)  
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 17,999.42 - - 17,999.42 - 
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จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,500.0000  - - 1,500.0000 - 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)   11.9996 - -  11.9996 - 
วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุน 1,000 บาท) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 17,999.42 - - 17,999.42 - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ (+5,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-1,000) 

 
5,000 
(1,000) 

   
5,000 
(1,000) 

 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  21,999.42 - - 21,999.42 - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% 
                  
(0.64)  - - 

                  
(0.64)   

- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (0.06) - - (0.06)  
         
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 21,998.72 - - 21,998.72 - 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-  หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น =5,000 / 11.9996 = 416.6806 
หน่วย 
-  หน่วยลงทุนลดลง = 1,000 / 11.9996 = 83.3361 
หน่วย 1,833.3445  - - 1,833.3445  - 

มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9992  - - 11.9992  - 

ตัวอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ชนิดจ่ายปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
เพิม่เตมิ และการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล และขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

สมมติมกีารจ่ายเงนิปันผล/ ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยชนิดจ่ายปันผู้ถือหน่วยชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและผูล้งทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.15 บาท / หน่วย 

   กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

ชนิดจ่าย
ปันผล 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ชนิดจา่ยปันผล และผูล้งทุนสถาบนัเพิม่เตมิ 
(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10,000 บาท ชนิดจ่ายปันผล 15,000 บาท และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 
บาท) 
มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  
(บาท) 

21,988.72 - - 21,988.72 - 
รายการที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท)           
1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ(+10,000) 10,000.00  10,000.00     
2) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (+
15,000) 15,000.00  15,000.00   
3) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  
(+50,000,000) 50,000,000.00       50,000,000.00  
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มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  50,046,998.72 10,000.00 15,000.00 21,998.72 50,000,000.00  
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั   ( / 365)            
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.29) (0.44) (0.64)   
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั (+vat) = 0.80%        (1,095.89)  
  รวม (1,097.26)     
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  (+ vat) = 
0.107% (คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.71) (0.03) (0.04) (0.06) (146.58) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,045,754.75 9,999.68  14,999.52  21,998.02  49,998,757.53  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุ นอัต โนมัติ  10,000 / 
11.9992 = 833.3889 หน่วย 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายปันผล 15,000 / 11.9992  = 1,250.0833 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 50,000,000 / 11.9992  = 
4,166,944.4629 หน่วย 4,170,861.2796  833.3889 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9988 11.9989 
วนัต่อมา จา่ยเงนิปันผลใหผู้ล้งทุนชนิดจา่ยปันผล ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทุนชนิดขายคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  
(บาท) 50,045,754.75 9,999.68  14,999.52  21,998.02  49,998,757.53  
การจ่ายเงนิปันผล/การจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
อตัโนมตั ิ (บาท) 

(625,354.19)      

จ่ายเงนิปันผล/ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
0.15 ต่อหน่วย 

          

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 833.3889 X  0.15 = 125.01 (125.01)          
- ชนิดจา่ยปันผล     = 1,250.0833 X  0.15 =   187.51    (187.51)       
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    = 4,166,944.4629 X  0.15 = 625,041.67    (625,041.67) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 49,420,400.56 9,874.67 14,812.01 21,998.02 49,373,715.86 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั  ( / 365)           
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.29) (0.43) (0.64)  
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั (+vat) = 0.80%        (1,082.16)  
  รวม (1,083.52)     
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107%  (144.87) (0.03) (0.04) (0.06) (144.74) 
 (คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน)            
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)  49,419,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 49,372,488.96 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ125.01 / 11.9988 = 10.4185 หน่วย 4,170,850.8611  822.9704 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.8487  11.9984 11.8484 11.9985 11.8486 
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ตวัอย่างที ่3 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ  

   กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน

อตัโนมติั 
 

ชนิดจ่าย
ปันผล 

 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

 

ชนิดผู้ลงทุน 
สถาบนั 

 

ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม 
(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 บาท) 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า  (บาท) 49,419,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 49,372,488.96 -- 
รายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท)         

 
  

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
(+10,000)  10,000.00    

 
 10,000.00 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธก่ิอนหกัค่าใช้จ่ายของ
กองทุน  49,429,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 

 
49,372,488.96 10,000.00  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 
365)  

           

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.29) (0.43) (0.64)    
  เฉพาะชนิดผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน
กลุ่ม(+vat)= 0.80%        

(1,082.14) 
(0.22)  

  รวม (1,083.72)      
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์      (+
vat) = 0.107%  
(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (144.90) (0.03) (0.04) (0.06) 

 
(144.74) 

(0.03) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 49,427,943.55 9,874.03  14,811.07  21,996.62  49,371,262.08 9,999.75  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

  หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 / 11.8487 
= 843.9744 หน่วย 4,171,694.8355 822.9704 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 843.9744 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.8484 11.9980 11.8481 11.9981 11.8483 11.8484 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  
(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย

ลงทุน ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 
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(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสดุ  

(ข)  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  
(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะใน

กรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหนึ่ง
เดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัท า
การถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิห้น ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศในเวปไซตบ์รษิทัจดัการ  
(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่ก

แห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวปไซตบ์รษิทัจดัการได ้ 

ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
ได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่
ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืติด
ประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท า
ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้
ใน (3.2)  
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(4.1)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซือ้ขายคนื

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(4.2)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่ก าหนดไว้ ให้ได้รับ

ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  
(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ให้ไดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 
เงื่อนไขพเิศษ:  
1.  บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ 
หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่

กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
2.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนที่
จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และจะประกาศ
ในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่า ง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนั
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ท าการนับแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการ
ของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อ
การค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัท
จดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั

จากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน



กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั  81 

การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกนัใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการ
ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะ

ปฏบิตัดิงันี้  
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้  

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้  

17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

  ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

  ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

  ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

  ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

        ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: 30 พฤศจกิายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 พฤศจกิายน 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัที่สิน้สุดรอบบญัชี : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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1 9 .  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

เกณฑก์ารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 
1.  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด เช่น การเลกิกองทุนรวม เป็น

ตน้ ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 
2.   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหนึ่งชนิดใด เช่น การคิด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

3.   ในกรณีทีข่อ้ก าหนดอื่นนอกเหนือจากทีป่ระกาศส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดใหต้อ้งมกีารขอมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หากการขอมติในเรื่องดงักล่าวมผีลกระทบต่อสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใด ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมขอมตเิฉพาะจากผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
คน และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิ
ตามจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

5.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการที่มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
หรอืเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด บรษิทัจดัการจะยื่นค าขอเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ 
และค ารบัรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีค่รบถว้น
ถูกต้องตามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิม่เติม
โครงการได ้

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทั
จดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีน
เพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม  ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติม
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  
(3) อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค าสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้  
3.1 การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1)  ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  
(2)  ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอมตคิรัง้ใหม่
ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ในกรณีที่
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย  
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น 
(1) ของวรรคหนึ่ง ถอืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนั
สดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควร
ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอื
ขอมตดิงักล่าว  
(1)  สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม

กองทุน ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั
กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
สดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท
และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็
จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
(6)  การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรียกเกบ็จากผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 
(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
(9)   ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอื

นดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะสง่
ส าเนาหนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3  ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการ
สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
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การของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้
หรอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัท
จดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท
จดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัที
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

6.  ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2.  กองทุนประกนัสงัคม 
3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ
4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้
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ลงทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี
หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุน
ทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)  กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานตามเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 
“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี

อื่น 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7.  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 
(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอื
บรษิทัสมาชกิศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีว้
ไดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  
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9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้น
แลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้ 

10.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิุคคลดงักลา่ว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4. ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่น
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

11.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้ง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) 
ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วม
ผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อน
ช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ 
ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไมม่ี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้
บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อ
ยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนั
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไมแ่สดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1)  ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 
(3)  ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้ง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่
จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิริษทัจดัการจะเลอืก
ด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการ
อื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12.   การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี ทัง้นี้ การซือ้ขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายหน่วยลงทุน
เพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้
ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งตดิต่อเพื่อรบั
หน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทั
ประกนัชวีติโดยตรง  

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผู้
ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว 
บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนั
ชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั  
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้   

1. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การ
เวนคนืกรมธรรม ์สดัสว่นการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหกั
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่
ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า จ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป
เพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนั
ชวีติ  

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทั
ประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี โดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละ
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วนัและ
เวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะตอ้ง
อยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมผีล
เมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนัชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ขา่ยการท าธุรกรรมทีม่ี
เหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามคีวามเกีย่วขอ้งหรอือาจจะเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเขา้ขา่ย
บุคคลทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมาย
ของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อื
เป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใตค้ าสัง่หา้มการ
ท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ  

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุในรปูแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 
(ถา้ม)ี  
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ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าสง่เงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้ง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงั
บรษิทัจดัการแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์นครบถว้น 
ก่อนสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้
ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กต่วัแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าที่
ตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติ
ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน   

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะ
ด าเนินการสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/
หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้นี้ การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกีย่วกบัการดงักล่าวใน
แต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้ง่ค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะ
สรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่าย
ล่าสดุไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและ
เงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้   

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใตก้รมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนงัสอืยนืยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และ
การขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน   

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม ์โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง 
หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุปได้
ดงันี้  

(1)  การสบัเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทนุกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งเพือ่ไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกี
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัสว่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์เช่น ทุกรอบสาม
เดอืน เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่
บรษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่
ยกเลกิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดด้ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัสง่รายงานยนืยนัการรบั
ค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์
สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท าการ
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกบักองทุน ไดแ้ก่ การซือ้หน่วย
ลงทุน (การช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรม์
ประกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดย
สง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆทีแ่ตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  
1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไม่มสีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  
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3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
ยกเลกิการท า กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
ในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวม
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการ บรษิทัประกนัชวีติ 
รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีบ่รษิทัประกนั
ชวีติก าหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
ค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซือ้
กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไม่
เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน 
(Fund Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการ
โดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทาง
ปกตอิื่นๆของบรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมี
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เน่ืองจากบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงั
บรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากน้ี สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใตเ้งื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนั
ชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผา่นบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  
1. การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัสง่รายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ  

2. รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัสง่รายงานแสดงฐานะ
การถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การ
ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2560  ถึงวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2561 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทั
จดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั 
 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นางสาวชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ ์
3. นายวสชุนม ์ทรายแกว้ 
4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 
 

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

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

                 - ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


