
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท,์ CIMB - Property Income Plus Health Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL iPROPPLUS) 
โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนน้ีลงทนุกระจกุตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิน
ลงทุนจ านวนมาก 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและประกนั
สุขภาพ ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธิการและเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด เง่ือนไข
กรมธรรม์ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกนั บริษัทประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิระประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุนหรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการในอนาคต 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม ท่ีมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเส่ียง
และความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขการลงทนุในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรมผ์ู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด
และเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม ์

• ผู้ลงทุนท่ีลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ โดยมีแผนความคุ้มครองตาม
มูลค่าเงินลงทุน ทัง้น้ี สิทธิในการได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรมต้์องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
จากเอกสารแนบท้ายหนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคญั 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์
หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทนุน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทนุรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ได้ 

• สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัตามกรมธรรม์ดงักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวิตและสุขภาพส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมัน่คงของชีวิตและสุขภาพ ทัง้น้ี หากเบีย้ประกนัมีมูลค่ามากกว่า 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรือเม่ือกองทุนมีอายุ
ครบ 3 ปี หากบริษัทจดัการเหน็ว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง 
ปรบัปรงุ หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เง่ือนไขกรมธรรม ์บริษทัประกนั หรือเง่ือนไขใด ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บริษทัจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วง
เวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซ้ือคืนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวน

ของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
•  บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

มลูค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์

ค าจ ากดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้ 

  อนิคมั พลสั เฮลท ์

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ า 

  การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่ก าหนดในรายละเอียด
โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และหรอืวนัหยุดของกองทุนรวมในต่างประเทศ และหรอืวนัที่
บรษิัทจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่รับซื้อคืน ตามที่ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในรายละเอยีดโครงการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น.  

วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในรายละเอียดโครงการ 
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัท าการ
ขายภายใน 2 วันท าการบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    
(ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนั
ท าการรบัซื้อคนืภายใน 2 วนัท าการหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนงัสอื 

หน่วยลงทุนครัง้แรก  ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั  
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แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องโดย
แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องแทนการ
เพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์
ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสรมิ
และพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ    คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ    ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพี
บญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไว้
จนครบก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทนุ
ของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ 
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ
ท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่
ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์
หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(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 หรอืตราสาร
อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝาก
ไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงันี้ 

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 เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้า
ประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ของประเทศนัน้ 

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

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้
หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบั
วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผู้
ใหบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น 
และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอื
ระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตให้
ท าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ  
ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที่
ปรากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ  
ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ที่
ปรากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดให้
เป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
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1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่น
บุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 
ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไมว่่าจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร
เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ บุคคลดงันี้ 

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) ทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน
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ภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

credit derivatives หมายถงึ derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ
ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไป
ยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่
มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
การประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบั
การมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

credit event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั
ราคา 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
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไม่วา่
กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) 
ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราสว่น
การลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง
ประเทศ 
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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 มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิ
อยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

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

options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 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 ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจา
ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล
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ของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่
ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของรฐับาล
ของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้
สนิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(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 พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Property Income Plus Health Fund  

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPPLUS  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย   

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิัทจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน
การด าเนินการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 50,000.00 บาท     

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 50,000.00 บาท     

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซือ้และ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนในประเทศไทย และ /หรอืตราสารของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ และ/หรอืกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(”REITs”) ซึง่จะสง่ผลให้
ม ีnet exposure ในสนิทรพัยด์งักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิโดยบรษิทั
จดัการจะพิจารณาถึงศกัยภาพในการเติบโต อตัราการจ่ายเงนิปันผลที่สม ่าเสมอ และสภาพคล่องของกองทุนที่ไป
ลงทุนเป็นส าคญั รวมถงึตราสารอื่นใดที่ใหผ้ลตอบแทนอา้งองิเกีย่วกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อก่อใหเ้กดิ
รายได ้และผลประโยชน์ต่อกองทุน และผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมควบประกัน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ประกนัชวีติและความ
คุม้ครองดา้นประกนัสขุภาพ ภายใตเ้งื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ทรพัยส์นิทางเลอืก  

การลงทุนของนโยบายการลงทนุในทรพัยส์นิทางเลอืก : 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs 

3.3.ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

Sector ของกองทุน : PROP 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

การก าหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษิทัจดัการกูย้มืเงนิในอตัราสว่นการกูย้มืจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
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3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

   อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย(์PF&REIT) 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 100% หรอื 

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย(์PF&REIT) 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 50% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate 
Investment Trust Total Return Index (FSTREI) 50 ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นเงนิ
บาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นตวัชีว้ดัตามทีก่ าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการลงทุนของ
กองทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดย 

(ก) ในกรณีทีก่องทุนลงทุนเฉพาะภายในประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามขอ้ (1) 

(ข) ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามขอ้ (2) ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นสดัสว่นตวัชีว้ดัตามขอ้ (2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นการลงทุนที่
ลงทุนในต่างประเทศ ทีก่องทุนเขา้ลงทุนดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามที่บรษิัทจัดการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่น
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวั
ดชันีของตัวชี้วดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector 
Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 

1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักท รพัย์
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded 
Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีอ่ยู่ในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(กองทุน Infra) รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใิน
การไดม้าซึง่ตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตราสารดงักล่าวทัง้ในและต่างประเทศ  
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1.2) หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการให้สทิธไิด้มาซึ่งหุ้นดงักล่าวหรอืให้
ผลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และ/หรอื 

1.3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
หลกัทรพัย์ หรอืดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์  หรอืสนิทรพัยท์ี่เกีย่วขอ้งกับหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรอืที่มี
ลกัษณะเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ในไทย และหรอืต่างประเทศ อาท ิ
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ใหผ้ลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ 
PFUND Index, ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยงกบั
รายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว
ตามขอ้ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

2)  ส่วนที่เหลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่
ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทุนได ้(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ , ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตรา
สารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

 ลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
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3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble 
Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 
ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี ้

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 
         ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

1.6  ตราสารหนี้ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตาม
หลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนใน
ตราสาร 
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2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนั
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  
B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 ัง่จ่าย
หรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ 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 

 2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ 
ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

 2.5.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

 2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA 
ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นั
ดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   
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2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมี
นยัส าคญัใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ SN ไป
ยงั TBMA ทนัท ี    

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สารทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 – 2.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถ
ลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit 
ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

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 ไดต้าม
กฎหมายไทย 
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1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐั
ต่างประเทศตอ้งม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 
ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E หรอื P/N ทีม่อีายุไม่เกนิ 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 ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตรา
สารหนี้ดงักลา่วตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ 
หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตรา
สารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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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 ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิใน
นามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตาม
สมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์
หรอืตราสารตาม Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + 
discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 
4.4.1 บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์
หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทนุ เพื่อใหม้ลูค่า
รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตาม
วธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้
ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount 
rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนด
โดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทั
จดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo 
จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo 
ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้
สามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสาร
ทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse 
Repo รายการอื่นได ้
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4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยั
ความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยใน
กรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ที่
สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

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  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีน
หลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มื
หลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคาร
พาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระ
ผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตาม
ตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถาม
หรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่
ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 
Rating ระยะสัน้ดว้ย 
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3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนื
หลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่
มนีโยบายการลงทุนในตราสารทนุ กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอื
ด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนั
ดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่
สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงใน
ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิ
ดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่
เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวง
ถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 
rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดย
กรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้า
จากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและ
ใหย้มืหลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 – 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าว
ตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) 
เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives 
ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธิ
รบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ 
underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็น
ปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
ดงันี้ 
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3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกั
ทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่
ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอื
เป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ
จากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้
ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลู
อย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจาก
รายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคา
สนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันี
ดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่
เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
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5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีง
กบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้น
เครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้
ผกูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี
(ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  
ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default 
Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคา
กนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด 
Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความ
เสีย่งของสนิทรพัย์อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะ
ตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อ
แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง 
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จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด Credit 
Event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ี
ลกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดที่ท าให้สทิธทิี่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ:  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็น
การท าสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทั
ทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble 
Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 
ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
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1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 
ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

1.4  ตราสารหนี้ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑ์
ทีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนใน
ตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนั
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ 
B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 ัง่จ่ายหรอื
ผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ 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 ่4 ขอ้ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ 
ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
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Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคา
ปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียม
ปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีาร
ค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละ
เดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมี
นยัส าคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั 
บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สารทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 – 2.3  

2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2. CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบั
ดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอ
ขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน
อย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าว
ต้องมกีารจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการ
ชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เฮลท์  27 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได้
ใน≥80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าว
ไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์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 ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีด
เดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าว
ไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก
ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้ง
เป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  
ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี
ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 
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2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้                           
2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดย
หน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้
นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ 
ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ 
underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็น
ปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

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 ้าหนกั
ทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ
อตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอื
เป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ
จากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. 
นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ
ดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอ
ขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจาก
รายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจาก
ราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันา
ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่
เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าว
เป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิัทจดัการรอ้งขอ
ได ้
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7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้ง
ปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีง
กบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของ
ผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบ
ก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่วา่ Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single 
Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
Obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความ
เสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจาก
สนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ย
ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะ
ตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อ
แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 
(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง 
จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit 
Event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงที่
มลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

 

 

 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เฮลท์  31 

    3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

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 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื 
      ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือก ใช้  Credit Rating แบบ  National Scale ซึ่ ง
ประเทศนั ้นต้องมี Sovereign rating อยู่ ในระดับที ่
Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ทีผู่้

ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ 
≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน Benchmark +  

 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

                5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
  สหกรณ์การเกษตร  

                5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่ 
                           อาศยั  
                5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด   

  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
                5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและ  

  น าเขา้แห่งประเทศไทย  
                5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
                5.2.3.9  บล. 
5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 

397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอื
อยู่ในระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
การเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้
ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้
ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  

หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark +   

 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
SN ที่ ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
ห รือ ผู้ อ อ ก จั ด ตั ้ ง ขึ้ น ต าม ก ฎ ห ม าย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

SET ห รื อ ใ น ต ล า ด ซื้ อ ข า ย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนด
วนัช าระหนี้  ≤ 397 วนั นบัแต่
วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง 
บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่ง

ประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับคุคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 
> 397 วัน  นั บ แ ต่ วันที่ ล งทุ น  ต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ระดบั Investment Grade 
 6.6.1  Reverse Repo 
 6.6.2  OTC Derivatives 

6.7  ห น่วย Infra และหน่วย property ที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าให้
มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซื้ อขาย ใน  SET หรือ ในตลาดซื้ อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่ านกังานก าหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย Property ของกองทุนทีม่กีาร
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด 
และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5  

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรม
ทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N 
ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่
จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ 
      จดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย ์

1.3  บรษิทัเงนิทุน 

1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending 
หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้
แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  คงเหลอื 
≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 
1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ 
MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอื
มเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี  

 รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ทรพัย์สนิตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : 
อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือตราสาร Basel lll ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่น
ที ่1 อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
6 Derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง  (non-hedging) 

Global Exposure Limit 
6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบ
ซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั < 25% 
ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน 
(financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั ้น 
ตามที่ เปิ ด เผยไว้ ในงบการเงินส าห รับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หนี้สนิดงักล่าว ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผู้
ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน   
เป็นตน้ 
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็ น โค รงก าร  (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบั
ต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 
ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ  filing ในลักษณ ะเป็น โครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 

MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วย
นัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของ 
Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของ
กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property 
ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ
จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
กว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมี
การเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน
ทีก่ าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณ
ตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

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

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มี
การแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

 (ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

 (ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
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5.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ใน
การจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนดสว่นที ่

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านักงาน. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้ 

(2.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิัทจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที ่ 
 สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั  
 บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit):   

 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

 4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน :  

 4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

5.   การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1     การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัช ี  
   กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พร้อมกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

ผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

            5.2.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่  

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือ ในกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถท าการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
50,000 บาท หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้
ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้น าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก
กองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หักบัญชี
ธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิั ท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อ
จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท”์ 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุไนที่มีบัญชีกองทุนกบับริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการยอมรบั ส่ง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท์ ” 
ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ 
โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

 5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

5.2.3.3  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีที่มกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวน
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) หรอืโดยใช้หลกั “small lot 
first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซือ้ของผูส้ ัง่ซือ้เป็นฐาน
ในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของ      
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ 
ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 
ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า
การจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้
สิน้สดุลง 

(3)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุน
สิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจ้งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้  5.2.5.1 ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน
ภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นั
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เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แลว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถ
คนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
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-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3. กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการ เป็นวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนสามารถท ารายการได้
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.   

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญัที่
ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้
มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะ     
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการ      
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2 ส าหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
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ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น  

ผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่  

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการ
ซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี  และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้น       
วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อ
ค านวณราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี) โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 
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2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระด้วยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บญัชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอร์ตี ้
อนิคมั พลสั เฮลท”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั 
เฮลท”์ 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

6.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จดัการไดร้บัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรร
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเกบ็ 
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ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4     การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

   6.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  หรอืโดยใช้หลกั “small lot first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
จ านวนโดยเริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซือ้ของผูส้ ัง่ซือ้เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

             ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

   6.2.4.2 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท ารายการ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถัดจากวันท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
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จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทนุ เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทั
จดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 2.4 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ(ถา้ม)ี โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
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การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไม่ได ้หรอื
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการสดุทา้ยของทุกเดอืน เป็นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอื
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคืนหรือ
สามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

ผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน ซึง่เป็นวนัรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศที่เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/
หรอืค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถ้าม)ี ) โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะช าระเงินให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบรษิัท
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จดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน า
เงนิค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบญัชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจัดการเหน็สมควร หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2     เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

7.4.2.2.บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนื
นัน้ ๆ  

7.4.2.3.ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

   7.4.2.4.ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสดุทา้ยในการรบัเอกสารแสดง  
 ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 
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 7.4.3 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน   ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
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รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้
หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่ าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

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

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ตามขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการสดุทา้ยของทุกเดอืนเป็นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

7.7  การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

  8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้
แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

        - กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิด
ของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง 
จ านวนเงินหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกัฐานการ
รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้  ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อ บรษิทัจดัการได้
ท ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรับผู้ส ัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีก องทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)   

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิัทจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท า
การ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน และบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อ
บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจ
แจ้งเพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)  และน าส่งได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชีกองทุนรวมตามหวัข้อ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

8.2.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่น
หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อย
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แล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย(์ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ 
ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลีย่นแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี 

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวน
หน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่า
ต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะ ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิีการที่
บรษิทัจดัการก าหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่
ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.   บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติมวธิกีารซื้อหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
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- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

9.  การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

 กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานก่อน 
และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน:  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

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

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เฮลท์  60 

ราคารบัซือ้คนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่:  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  ทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
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(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าที่เป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  
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11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแลว้หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ด้
มคี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน:  

13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทนุตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ และด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอื
หน่วยลงทุนของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวม
นัน้ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารก าหนด แกไ้ข 
หรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่าอตัราที่ก าหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไม่นบัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้ 

13.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญั
การโอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

14. การจ่ายเงินปันผล:  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากจากก าไรสะสมหรอืก าไร
สุทธิ เมื่อกองทุนมีก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ ะจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อกองทุนได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิตอบแทนอื่นในลกัษณะเดยีวกนัจากการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทใด
ประเภทหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. หน่วยทรสัต์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3. ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนโดยตรง หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 หรอืหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 2 รวมกนัไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธล่ิาสดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ไมว่่าจะเป็นการ
ลงทุนโดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 หน่วยทรสัตต์ามขอ้ 2 หรอืตราสารตาม
ขอ้ 3 รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธล่ิาสดุ ณ วดัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่าย
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าผลลพัธท์ีค่ านวณจากประโยชน์
ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้  

1.   ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล แต่รายการก าไร
สทุธหิรอืก าไรสะสมทัง้สองรายการดงักล่าวมยีอดเงนิน้อยกว่าจ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลเท่ากบัยอดก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมนัน้ แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า และ
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล
นัน้ 

2.   ในกรณีทีเ่งนิปันผลทีจ่ะจ่ายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อค านวณแลว้เป็นจ านวนเงนิน้อยกว่า 0.25 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ส าหรบักองทุนรวมทีม่ี
นโยบายจ่ายเงนิปันผลมากกว่า 1 ครัง้ในรอบปีบญัช ีใหน้ ายอดเงนิปันผลทีค่ านวณไดไ้ปรวมค านวณกบั
การจ่ายเงนิปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนั ทัง้นี้ หากยอดสะสมดงักล่าวรวมกนัแลวยงัน้อยกว่า 
0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธงิดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว และน าไปสมทบในรอบปี
บญัชถีดัไป 

3.  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลตามเงื่อไขในขอ้ 1 และขอ้ 2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 90วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล 
เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของ
กองทุนในอนาคต  

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และ ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะ
ประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณาผ่อน
ผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(2) ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึการจ่ายเงนิปันผล  
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(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1.   บรษิทัจดัการจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที ่

      จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

2.   บรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ 

      กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะน าสง่เงนิ 

      ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน:  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.755 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

*ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวจะรวมค่าใช้จ่ายในการช าระเบี้ยประกนัชีวติและสุขภาพ ซึ่ง
ประมาณการค่าเบีย้ประกนัเบือ้งต้นคดิที่อตัราประมาณ 0.535% ต่อปี ทัง้นี้ อตัราส่วนดงักล่าวค านวณ
จากการประมาณการจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน มูลค่าเงนิลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ
ค่าเบีย้ประกนัจ่าย ท าใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ตามจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนและค่าเบีย้
ประกนัทีจ่่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุมตัิ
จัดตัง้และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบั
กองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อ
ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

3.1    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของ
สถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
ท าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้  

3.2    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

3.3    ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ 
รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่ อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบั
ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  
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3.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5    ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบั
ขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6    ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

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

3.8    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอื
เพื่อติดตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั  

3.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการติดตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

3.12   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันหีลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื
เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index 
Provider) 

4.   ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ช าระเงิน หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
วางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏบิตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใช้จ่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

12.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามที่จ่ายจรงิ 

14  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม       
ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม       
ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 
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บริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
จะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

                 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :   

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

 1. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อน า
เงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

 2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ    

4. บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้
ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ   ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้ด าเนินการที่พสิูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทาง
ทะเบียนใหม่ หนังสอืรบัรองสทิธิ หนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เทา่กนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน 
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการ
อาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

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

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้ออื่นๆ จะเรียกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บรษิัท
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย:  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1.  ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้
ในโครงการ  

(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.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้่าย  

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
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กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

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

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

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน: ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่ประกาศสมาคมก าหนดหรือที่บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบร่วมกนัในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการขา้งต้น บรษิัทจดัการจะขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนการเปลีย่นแปลงทุกครัง้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะต้องขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

ในกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิบรษิทัจดัการจะใชร้าคาหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิล่าสุดทีม่ใีนการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัเป็นอย่างอื่น 

2.  บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
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(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการ ยกเวน้ในกรณี
ที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
รวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 
2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัท าการถดัไป ยกเวน้ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้บัขอ้มูลโดยไม่
ชกัชา้ 

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผลภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล 

(2.5) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุน
หลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวป็ไซด ์ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้ 

(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเว็ปไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมู ลค่า
หน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บริษัท
จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง  

โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่ง
ที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้  

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

(3.4)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

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

4.  กองทุนรวมใดที่มกีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ต่อส านกังานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

(5.2)  กรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว้ ใหไ้ดร้บัยกเว้น
ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข)  การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีที่
ระบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอื
กองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
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2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์
ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

2.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ
นัน้หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

3. ทัง้นี้ ให้ได้รบัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าวเมื่อมเีหตุที่บรษิัทจดัการต้องเลกิกองทุน โดยให้ได้รบัยกเว้น
ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง:  

1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการเพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง
น้อย ดงัต่อไปนี้  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4)  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อ
การค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการ
จะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1)  จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

  3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
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เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัท
จดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้
แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนราย
ใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บริษทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน  5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้  

4.  บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง:  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ:  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์:  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ  

เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์: (02) 470 5920 

โทรสาร : (02) 470 1996 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั): ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา   

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทนุของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิ
การแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

 17.6. ผูส้อบบญัช:ี  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วาณิชยห์านนท ์

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม:  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถุินายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถุินายน 2562 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ:  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจ้งมตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่กองทุน
รวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านกังานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข 

4. การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เฮลท์  78 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั หรอืการ
แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านกังานใหค้วามเหน็ชอบแทน
การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักล่าวต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั 
หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบาย
การลงทุน 

(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

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

6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง
ดงักล่าว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้ 

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน 

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 

(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั 

(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิม่เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต.  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
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ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.  ข้อก าหนดอ่ืนๆ:  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

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

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

3.1     การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัมติเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีที่มผีูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื
ออกเสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ
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กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงข้างมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอมตคิรัง้
ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงันี้เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งด าเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น 
(1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้  โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนั
ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวนั
สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร
ทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ชดัเจนไว้ในหนังสอืนัดประชุม  หรือ
หนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 
ซึง่จะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนิน
ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสดุทา้ยของสปัดาห์
ล่าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและ
วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(5)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(7)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(8)  การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
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(9)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(10)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธิประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(11)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

เมื่อบรษิทัจดัการไดส้่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ บรษิทัจดัการจะส่งส าเนาหนงัสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัสง่หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอ
มต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธิในการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่ เติม
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้ว ยวิธีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ 
บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน
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ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

6.   ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ 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)  นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

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

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี
หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่
รองรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

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

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ได้แต่ไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รบัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” 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 าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เติมในอนาคต รวมทัง้ 
“หลกัปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิทัจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

10.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ 
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผู้ทีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2)   นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐั อเมริกา       
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3)   หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ       
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5)   กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามข้อ 1 -4 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรอื      
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11.  สทิธปิระโยชน์ดา้นการประกนัชวีติและสขุภาพ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์(PRINCIPAL- iPROPPLUS) จะไดร้บัความ
คุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพของบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ตามทีก่รมธรรมก์ าหนด ดงันี้  

1. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั  
- เป็นบุคคลธรรมดา 
- เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยูใ่นทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยถอืครองหน่วยลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป 
หรอื จ านวนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณามลูค่าเงนิลงทุนตาม
เลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ตอ้งมอีายุระหว่าง 15-75 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
มอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิรูณ์ แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพทุกปี และ/หรอื 
ด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
ทัง้นี้ หากวนัทีม่ผีลบงัคบัผูเ้อาประกนัอายุ 64 ปี 10 เดอืน บรษิทัประกนัจะใหค้วามคุม้ครองต่อจนจบปี
กรมธรรม ์ 
- เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง โดยมสีทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิ
การเอาประกนัจากบรษิทัประกนั 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ และเงื่อนไขของผู้มสีทิธเิอาประกนัตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าไดร้บัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศดงักล่าวทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. ความคุม้ครอง   
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองนบัตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ี
ผลบงัคบั หรอืนบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจากบรษิทัประกนั และสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณี ใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

- เมื่อกรมธรรมส์ิน้สดุผลบงัคบั 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่าอายุสงูสดุทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมจี านวนเงนิลงทุนไม่เป็นไปเกณฑท์ีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนัตามขอ้ 1.  
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ทัง้นี้ การสิน้สดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั
ก าหนด  

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดร้บัความคุ้มครองดา้นประกนัชวีติและสขุภาพ โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไข
และความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล อาทเิช่น ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่  ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืขอ้มูลอื่นใดทีเ่ป็นตามทีบ่รษิทัประกนัก าหนด ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูล
ใดๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตและสุขภาพ
ดงักล่าว 

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัตามกรมธรรมด์งักล่าว กองทุนไดจ้ดัใหม้คีวามคุม้ครองดา้นประกนัชวีติ
และสขุภาพส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสขุภาพ ทัง้นี้ 
หากเบี้ยประกนัมมีูลค่ามากกว่า 60% ของค่าธรรมเนียมการจดัการ หรอืเมื่อกองทุนมอีายุครบ 3 ปี หากบรษิัท
จดัการเหน็ว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเพิ่มเตมิเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์
บรษิทัประกนั หรอืเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีิต
และสขุภาพหรอืยกเลกิกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีที่ 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะครอบคลุม
ระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคนืในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะเปิดให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Exit without fee) 

วนัทีเ่ริม่กรมธรรมม์ผีลบงัคบั หมายถงึ ตัง้แต่วนัที ่25 สงิหาคม 2561 เป็นตน้ไป (หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม)์ 

วนัเริม่ความคุ้มครอง หมายถึง  วนัที่กรมธรรม์มีผลบงัคบั และวนัที่บรษิัทประกนัอนุมตัิให้ความคุ้มครอง หรอื 
เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ไดแ้ก่ ทุกวนัที ่ 25 ของเดอืนถดัจากเดอืนทีล่งทุน  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงวนัเริม่ความคุ้มครอง โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศดงักล่าวทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั และ
จะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ระยะเวลาความคุม้ครอง คอื วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอืวนัเริม่ความคุ้มครอง แลว้แต่กรณี ถงึวนัสิน้สุดความ
คุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู่ 

12.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่
ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชี
ของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั 
ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ 
นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติ
อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่  FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสมัพันธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญั
ในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝาก
และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

 

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ 
ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
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ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนี้แล้ว และ/หรอืได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้ง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ 
ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืก
ด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรือเป็น
บุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

รวมถงึกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มลีกัษณะเดยีวกนัในอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคลขอสหภาพยุโรป (Global Data Privacy Regulation Publications: GDPR) เป็น
ตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือ
ด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มูลการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และ 2. หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : กรณีท่ีบริษทัจดัการ
มีการจดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
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ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
 ตัง้แต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม
ได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์ 

 
              1.  นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 

                                2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
                                3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
                                4.  นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
                                5   นายธนา เชนะกุล, CFA 
                                6.  นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 
                                    

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 
(www.principal.th) 

 
 

 รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ  
 ลงทุน 

- ไม่ม ี- 

 

 

http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

2 ธนำคำร กรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั(มหำชน)         กำรตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

16 ธนำคำร ไทยพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


