
 

 

 

 

 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในกลุ่มอตุสาหกรรม ดงันัน้หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและประกนั

สุขภาพ ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด เงื่อนไข
กรมธรรม์ค่าใช้จ่ายเบ้ียประกนั บริษัทประกนั หรือเงื่อนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิระประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุนหรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการในอนาคต 

• กองทุนน้ี เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือ่นไขการลงทนุในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรมผ์ู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม ์

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

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์ มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์
หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

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

• สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัตามกรมธรรม์ดงักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวิตและสุขภาพส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมัน่คงของชีวิตและสุขภาพ ทัง้น้ี หากเบ้ียประกนัมีมูลค่ามากกว่า 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรือเมื่อกองทุนมีอายุ
ครบ 3 ปี หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง 
ปรบัปรงุ หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์บริษทัประกนั หรือเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บริษทัจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วง
เวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคืนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้

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

ของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
Principal Property Income Plus Health Fund (PRINCIPAL iPROPPLUS) 

  



 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม พลัส  เฮลท์ 
 

 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

มลูค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ระดบัความ
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ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
ค าจ ากดัความ  :  

เป็นไปตามประกาศ 

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 : กองทนุเปิด  

 1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

 1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

 1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

 1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

 1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

 1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย   

  2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย :  

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

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

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิัทจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
การด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 50,000.00 บาท     

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 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 :  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้สัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนในประเทศไทย และ/หรอืตราสารของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ และ/หรอืกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(”REITs”) ซึ่งจะส่งผลให้
ม ีnet exposure ในสนิทรพัยด์งักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิโดยบรษิทั
จดัการจะพิจารณาถึงศกัยภาพในการเติบโต อตัราการจ่ายเงนิปันผลที่สม ่าเสมอ และสภาพคล่องของกองทุนที่ไป
ลงทุนเป็นส าคญั รวมถงึตราสารอื่นใดที่ใหผ้ลตอบแทนอา้งองิเกีย่วกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อก่อใหเ้กดิ
รายได ้และผลประโยชน์ต่อกองทุน และผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมควบประกนั ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ประกันชวีติและความ
คุม้ครองดา้นประกนัสุขภาพ ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ทรพัยส์นิทางเลอืก 

การลงทุนของนโยบายการลงทนุในทรพัยส์นิทางเลอืก : 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs 

3.3.ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

Sector ของกองทุน : PROP 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษิทัจดัการกูย้มืเงนิในอตัราส่วนการกูย้มืจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
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3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  

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

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับ
ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 
85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ใน
อตัราส่วนรอ้ยละ 50  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตัวชี้วดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ของประกนัชวีติหรอืประกนัสุขภาพ 

1)  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector 
Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded 
Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีอ่ยู่ในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(กองทุน Infra) หน่วยของกองทุน private equity 
ทีมุ่่งเน้นลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
(กองทุน Private Equity) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการได้มาซึ่งตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตรา
สารดงักล่าวทัง้ในและต่างประเทศ  
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1.2) หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการให้สทิธิได้มาซึ่งหุ้นดงักล่าวหรือให้
ผลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และ/หรอื 

1.3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
หลกัทรพัย์ หรอืดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์  หรอืสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืที่มี
ลกัษณะเทยีบเคยีงได้กบัหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในไทย และหรอืต่างประเทศ อาท ิ
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของ 
PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยงกับ
รายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว
ตามขอ้ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน และลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property และ/หรือหน่วย private equity ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

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

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั ้น และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตรา
สารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

 ลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงันี้ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 
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ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit):   

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน :  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 
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6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  
- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดอืน เป็นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอื
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหรือ
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดอืน ซึง่เป็นวนัรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

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

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/
หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี ) โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิัทจดัการจะช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง
ในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้
ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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 7.4.2 เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั
และไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

7.4.2.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนื
นัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะ
ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

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

  7.4.2.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง   
 ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

 7.4.3 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 
เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะ
ออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
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คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  
บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
เงือ่นไขอื่น ๆ  
1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ

ขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้
หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจาก
มกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีง
เท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิห้เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนั
แลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ตามขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดอืนเป็นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทนุ (ถา้ม)ี  

7.7  การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสิทธิ
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

  8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 
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 9. การช าระค่ารบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัมติพิเศษให้ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2)  บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก 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 ้ 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี ้อินคมั พลสั เฮลท ์  13 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่:  

1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing 
Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ:  Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการ
อาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอื
อากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรอืต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้น ๆ โดยค านึงถึง
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่ง
จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการ
ที่มกีารใช้เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและ
หรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการ
นัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกาหนดให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing 
threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัท
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
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3. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

3.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

     กองทุนรวมทัว่ไป 

     เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน   
     จะตอ้งแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใช้เครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตัิ
กบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พิจารณาใช้  Notice period ร่วมกับ เครื่องมืออื่น  ได้แก่  Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่
พจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่
เกนิ Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและใน
หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัท จดัการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยั
ที่เกี่ยวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัท
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
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นัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บริษัทจัดการจะท าการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่ เกิน 
Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่
กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) 
บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และ
หกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อื
หน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดให้มี
การยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้
Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 
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5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้าม
ดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน 
Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การ
ยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ถกูยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate 
threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี ้อินคมั พลสั เฮลท ์  18 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีทีบ่รษิัท
จดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีทีผู่้ออกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารที่ลงทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 4. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าว
จากส านักงาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบั
การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้ อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อ
โดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่าง 
   หนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ได้
ในสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงือ่นไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 
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• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจัดการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตาม
วธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย
วธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของ
ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์
นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลา
ท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่
กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
โดยทนัท ี

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่ วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและ
เวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการ
จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

12. การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน:  

เป็นไปตามประกาศ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน:  

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

14. การจ่ายเงินปันผล:  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกินปีละ 2 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากจากก าไรสะสมหรอืก าไร
สุทธิ เมื่อกองทุนมีก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อกองทุนได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิตอบแทนอื่นในลกัษณะเดยีวกนัจากการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทใด
ประเภทหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. หน่วยทรสัต์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3. ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนโดยตรง หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 หรอืหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 2 รวมกนัไม่
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น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธล่ิาสุด ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

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

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าผลลพัธท์ีค่ านวณจากประโยชน์
ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้  
1.   ในกรณีทีก่องทุนมกี าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล แตร่ายการก าไร

สุทธหิรอืก าไรสะสมทัง้สองรายการดงักลา่วมยีอดเงนิน้อยกว่าจ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลเท่ากบัยอดก าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมนัน้ แลว้แตจ่ 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.  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลตามเงือ่ไขในขอ้ 1 และขอ้ 2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 90วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล 
เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของ
กองทุนในอนาคต  

 14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และ ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการ
จะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไมช่กัชา้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 
(1)  เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั 
(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย  
 ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่  
 ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
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ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน:  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด  
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.755 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

*ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวจะรวมค่าใชจ้่ายในการช าระเบีย้ประกนัชวีติและสุขภาพ ซึ่ง
ประมาณการค่าเบีย้ประกนัเบือ้งตน้คดิทีอ่ตัราประมาณ 0.535% ต่อปี ทัง้นี้ อตัราส่วนดงักล่าวค านวณ
จากการประมาณการจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน มลูค่าเงนิลงทุน ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ และ
ค่าเบีย้ประกนัจ่าย ท าใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ตามจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนและค่าเบีย้
ประกนัทีจ่่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม  

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

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 :  
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1.  ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัิ

จัดตัง้และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบั
กองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อ
ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
3.1    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า

ซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของ
สถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
ท าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

3.3    ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม 
รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบั
ช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

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

3.6    ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

3.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
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3.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  
3.12   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันหีลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื

เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index 
Provider) 

  4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณยีากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่า
เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

  5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชเีมื่อ
เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อื 
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

  6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่หรอืเรยีกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสารขอ้มูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถอืหน่วย
ลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อ

บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

14. ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดแูลการจดัการกองทุน
รวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี ้อินคมั พลสั เฮลท ์  26 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั ง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม       
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม       
ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน  
หมายเหต ุ
บริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
จะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

                รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 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. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 
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ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์

        2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ    

4. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณี
ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนร้องขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ  ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณี
พเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการที่
พสิูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอ
เปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบียนใหม่ หนังสือรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดย
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการให้บรกิารลกัษณะ
ดงักล่าว 

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทนุ หรอื
ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

               15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม :  

 1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้  
    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื  
    ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

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

         3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั  
    จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทกุวนัตาม  
    ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  
    ทีเ่กีย่วขอ้ง 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย:  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

โครงการและไดด้ าเนินการดงักลา่วแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผย
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ขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เชน่ เผยแพร่
ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารที่
เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลู
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั
จดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแตว่นัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้

สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

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

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

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ:  
1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่ประกาศสมาคมก าหนดหรือที่บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบร่วมกนัในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  
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ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการข้างต้น บรษิัทจดัการจะขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนการเปลีย่นแปลงทุกครัง้  
ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะต้องขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 
ในกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการค านวณ
มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิบรษิทัจดัการจะใชร้าคาหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิล่าสุดทีม่ใีนการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทนุ ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัเป็นอย่างอื่น 

2.  บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการ ยกเวน้ในกรณี

ที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 
2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัท าการถดัไป ยกเวน้ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้บัขอ้มูลโดยไม่
ชกัชา้ 

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผลภายใน 3 วนั
ท าการนับแต่วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล 

(2.5) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้น
โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุน
หลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวป็ไซด ์ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้ 

(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บริษัท
จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยใช้วธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่ง
ที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต 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 านักงานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(5.1)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 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 
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เงือ่นไขพเิศษ:  
บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัต่อไปนี้  
1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม

กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน 
และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

3. ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าวเมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วนัท าการ 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:  
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง:  
1.  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะ
จดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการ
อย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิห้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
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ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมลูค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัทีม่ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่
มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท า

การถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนั ้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

   (2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

   (3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ทีม่กีารแก้ไขราคาตาม 
(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว  

   (5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

    3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงันี้  
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มมีลูค่าเทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บริษัท
จดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนราย
ใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4.  บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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  17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง:  
 17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ:  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

 17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์:  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ  

เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์: (02) 470 5920 

โทรสาร : (02) 470 1996 

 17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั): ไม่ม ี

 17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี

 17.5. ทีป่รกึษา   

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทนุของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิ 
การแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

 17.6.  ผูส้อบบญัช:ี  
ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิ 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 ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม:  

18.1.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

18.2.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2562 

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปี นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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 19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ:  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจ้งมตแิละมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่กองทุน
รวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 
วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  
1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรอืมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข 

4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกัน สทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกัน หรอืการ

แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป  
 ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 (1)  กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

 (2)  กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 (3)  กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

6.  ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการ 
กองทนุรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทนการ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นีส้ านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ

กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

    8. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานได้รบัค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
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(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 
9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านักงาน และช าระคา่ธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบยีน 
และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะด าเนินการพจิารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด  
  ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป  
  ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ  
  ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ:  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทกุแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 

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

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  
(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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3.  การควบรวมกองทุน 
3.1  การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถึงผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 
กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความ

เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทนุเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) 
ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้  โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่ ัน
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ย
ของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรือหนังสอืขอมติ
ดงักลา่ว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและ
วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(5)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(6)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(7)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน

รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
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(8)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

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

(10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทนุ บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั 
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ 
บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไมน่ับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

6. การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 
(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ใหบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ 
“หลกัปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิทัจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

 8.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

 9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ 

สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผู้ทีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2)   นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา       
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3)   หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ      

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5)   กองทรพัย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอื      
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

10.  สทิธปิระโยชน์ดา้นการประกนัชวีติและสุขภาพ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์(PRINCIPAL- iPROPPLUS) จะไดร้บั
ความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพของบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ตามทีก่รมธรรมก์ าหนด 
ดงันี้  
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1. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั  
- เป็นบุคคลธรรมดา 
- เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยูใ่นทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยถอืครองหน่วยลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป 
หรอื จ านวนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณามลูค่าเงนิลงทุนตาม
เลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ตอ้งมอีายุระหว่าง 15-75 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
มอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์ แตไ่ม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสขุภาพทุกปี และ/หรอื 
ด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
ทัง้นี้ หากวนัทีม่ผีลบงัคบัผูเ้อาประกนัอายุ 64 ปี 10 เดอืน บรษิทัประกนัจะใหค้วามคุม้ครองต่อจนจบปีกรมธรรม ์ 

- เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง โดยมสีทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิ
การเอาประกนัจากบรษิทัประกนั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ และเงื่อนไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั รวมถึงรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศดงักล่าวทีบ่รษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. ความคุม้ครอง   
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองนับตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ี
ผลบงัคบั หรอืนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจากบรษิทัประกนั และสิน้สุดความคุม้ครอง ในกรณี ใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
- เมื่อกรมธรรมส์ิน้สุดผลบงัคบั 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่าอายุสงูสุดทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมจี านวนเงนิลงทุนไม่เป็นไปเกณฑท์ีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนัตามขอ้ 1.  
ทัง้นี้ การสิน้สุดความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั
ก าหนด  

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสุขภาพ โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไข
และความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล อาทเิช่น ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่  ขอ้มลูดา้นสุขภาพ ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืขอ้มูลอื่นใดทีเ่ป็นตามทีบ่รษิทัประกนัก าหนด ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูล
ใดๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ
ดงักล่าว 
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัตามกรมธรรมด์งักล่าว กองทุนไดจ้ดัใหม้คีวามคุม้ครองดา้นประกนัชวีติ
และสุขภาพส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสุขภาพ ทัง้นี้ 
หากเบี้ยประกนัมมีูลค่ามากกว่า 60% ของค่าธรรมเนียมการจดัการ หรอืเมื่อกองทุนมอีายุครบ 3 ปี หากบรษิัท
จดัการเห็นว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเพิม่เตมิเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์
บรษิทัประกนั หรอืเงือ่นไขใด ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติ 
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และสุขภาพหรอืยกเลกิกองทุน โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั และหลงัจากปีที ่3 เป็นตน้ไป ในทุก ๆ ปี บรษิทั
จดัการอาจพจิารณาเลกิกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะ
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคนืในช่วงเวลา
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน (Exit without fee) 
วนัที่เริ่มกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตัง้แต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป (หรือวันที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม)์ 
วนัเริม่ความคุ้มครอง หมายถึง  วนัที่กรมธรรม์มผีลบงัคบั และวนัที่บรษิัทประกนัอนุมตัิให้ความคุ้มครอง 
หรอื เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ไดแ้ก่ ทุกวนัที ่ 25 ของเดอืนถดัจากเดอืนที่
ลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงวนัเริม่ความคุ้มครอง โดยจะไม่ถอืว่าเป็น
การด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศดงักล่าวทีบ่รษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอื
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
ระยะเวลาความคุม้ครอง คอื วนัทีก่รมธรรม์มผีลบงัคบั หรอืวนัเริม่ความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถงึวนัสิน้สุด
ความคุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู่ 

11.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
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ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั
ฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าว
ก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ 
ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา 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 าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนี้แล้ว และ/หรอืได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

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

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 
การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้อง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ 
ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืก
ด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็น
บุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

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

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

12. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงขอ้มูลการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และ 2. หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

13. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ
อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

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

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

-ไม่ม-ี 

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

 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์  

                1.  นายศภุกร ตุลยธญั, CFA 
                                  2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
                                  3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
                                  4.  นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 
                                  5.  นายธนา เชนะกุล, CFA 

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

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์
สิทธิในการจองหุ้น IPO

ซ้ือหุ้นสามญั 
อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบ

11 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

12 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  

16 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจาก
การซื้อขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย : 
บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 483,521.26 44.62 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 157,314.63 14.52 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 96,455.46 8.90 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 82,246.59 7.59 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 66,233.46 6.11 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน) 59,268.29 5.47 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั(มหาชน) 57,582.17 5.31 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 55,513.67 5.12 

9 Goldman Sachs (Singapore) Pte 24,893.76 2.30 

10 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 619.92 0.06 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 1,083,649.21 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทนุหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงคด์งักลา่วไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แลว้แต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 (10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑส์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง  

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

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงนิของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแกผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทนุรวม   

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด และจดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถา้ม)ี  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่่าเพราะเหตใุด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(22) ประสานงานกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

(23) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

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

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
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กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์
ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย 
ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่
ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทนุพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้ การจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน 
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ทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ 
ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และคา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น
แทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแกบ่รษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุ
จ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนั
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทนุ และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตทุีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทนุไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝาก
ทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และ
ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตใุดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลู
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูด้แูลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทนุ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมาย
หรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั 
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(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักลา่ว และแจง้การแกไ้ข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

(7) เมื่อผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล 

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการ
ขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่
สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆ 

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
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อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400   

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณชิชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานชิยห์านนท ์ 

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44  อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595 

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไมม่ ี

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

ชื่อ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทนุปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(3) รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ 

(4) แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแกลู่กคา้ 

(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน 

(6) รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักลา่วใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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(7) รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืคา่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(8) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรวมถงึเอกสาร
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน 

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน 

(12) ชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เช่น การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน 

(13) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 

7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา :  

9.2. ทีป่รกึษากองทุน :  

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษา
กองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแตต่ัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษา
กองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี เพื่อใหก้ารลงทุนของ
กองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจควบคมุการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการแตป่ระการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ตามหวัขอ้ "การจ่ายเงนิปันผล" 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู ่

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

        ไมม่ ี

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน 

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุดงักล่าว 

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่าย
ก าหนดเวลา วธิกีาร และ ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้ บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปัน
ผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในชว่ง
ระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอื
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทนุ
เปิดนัน้ 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทน 
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เงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แตว่นัถดั
จากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัท าการนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

  16.3  ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ด ้
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จากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทั
จดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
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ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

    20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้งไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัเป็น
จ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์และกองทุน
รวมดชันี ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 
fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่
กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์                          17 

22.1.3 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

22.1.4 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

22.1.5. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงด
เวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน  

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

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.7 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

22.1.8 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ 

22.1.9 หากเบีย้ประกนัมมีลูค่าเท่ากบัค่าธรรมเนียมการจดัการ หรอืเมื่อกองทุนมอีายุครบ 3 ปี หากบรษิทัจดัการเหน็ว่า
จะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรอืมผีลกระทบต่อกองทนุรวมในอนาคต บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงือ่นไขกรมธรรม ์บรษิทั
ประกนั หรอืเงือ่นไขใด ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและ
สุขภาพหรอืยกเลกิกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีที ่3 เป็นตน้ไป ในทุก ๆ ปี บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาเลกิกองทุน และด าเนินการตามเงือ่นไขทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยในชว่งเวลาดงักล่าวจะครอบคลุม
ระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคนืในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Exit without fee)  

 22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1  

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  
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(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(2.2) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิ
กองทุนเปิดนัน้ เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการ
ตาม (3) บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการ
เพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใิน
เรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้
ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  
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23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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