
 

 

 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร,์ CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger Fund     

(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GOLD8P) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุน เ ปิดพริน ซิ เ พิล  โกลด์  8 เปอร์เซ็น ต์  ท ริกเก อร์ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจทาํให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินบาท  และดอลลาร์สหรฐั ดังนั ้น บริษัทจดัการจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี

ไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้

ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การกาํหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุน

เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การกาํหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรบัประกนัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าท่ี

กาํหนดเม่ือเลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ทัง้น้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการ

คาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดาํเนินการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด้ 

• มลูค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุน มีการกาํหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกาํหนดผลตอบแทนซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนมิได้

เป็นการรบัประกนัหรือทาํให้คาดหวงัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามนัน้ 

• ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ ตอนส้ินวนัทาํการไม่ใช่ราคาทองคาํท่ีซ้ือขายระหว่างวนั 

ซ่ึงราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองคาํท่ีสามารถซ้ือขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• บริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการเลิกกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี 

ตราสารรฐัระยะสัน้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั เป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์ 

Principal Gold 8 Percent Trigger Fund (PRINCIPAL GOLD8P)  

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 



 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 
 

 

 
จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
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ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต ์

ทรกิเกอร ์

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่าย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณีของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผู้ถือห น่วยลงทุนของกองทุน เปิดพรินซิ เพิล  โกลด์  8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต

ใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั

จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่

รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยุดทาํการของประเทศของกองทุน

หลกั และหรอืวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 

(ถา้ม)ี และหรอืวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ

จากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวก

ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กําหนดใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 
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แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิ

ซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

กบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวน

หน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจํากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั

จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิัททีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที่

มีหลักทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือบริษัท

มหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ

สถาบนัการเงนิ  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด

ทะเบียนกับสํานั กงานคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์

ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ    บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา  

 วชิาชพีบญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ    กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม 

 กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ    กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ    กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด  

 พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้ 

 กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2)  

 ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives  

 Meeting of East Asia and Pacific Central Banks  

 (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
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Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่

ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ

รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น

โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  

ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู

อื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน

ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน

ในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 

(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น

คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร  

     (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
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     ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 

    ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 

     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่

เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้

ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่

รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื

หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง

ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่

ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า

ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขาย

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 

    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด 

เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ

ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ

ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่
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จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ

จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ

อนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ

การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํ

และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ

การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํ

และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่

กาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภท

หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิใน

ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า

ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ     

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 

จดัการ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่

ในรปูแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน

ในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 

1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่

ในรปูแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 

    กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก

หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ี

การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

     หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ

ทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการ

เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น

เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจาก

คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตาม

มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่

มผีลต่อการชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการ

ประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม

สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่

ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 
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Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื

สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่

กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีน

มาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั

ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา

อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา

คาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 

(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 
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MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทนุสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง

หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้

ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี

ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท

สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 

Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 

Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณค่าตาม

มาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD  หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ

เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าที่

กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนอง

เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 

Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 

Agreement) 
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SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื

คู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา

สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดั

ชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ

ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 

Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์ 

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Gold 8 Percent Trigger Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL GOLD8P 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้เดยีว  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กาํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา) :  ไมก่าํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

 (1) กองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และเลกิโครงการหากหน่วยลงทุนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.85 

บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั และวนัทาํการถดัไปทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเงนิฝาก

ทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ตํ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  โดยหาก

หน่วยลงทุนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.80 บาท ต่อหน่วยในวนัใดวนัหน่ึงเพยีงวนัเดยีว และสามารถรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ตํ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยเท่ากบัมลูค่า

ทรพัยส์นิคงเหลอืทัง้หมด หลงัหกัค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายใดๆแลว้  

ณ วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนั

เน่ืองจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการดาํเนินการดงักล่าว (ถา้ม)ี 

 (2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้

  หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาชาํระเงนิ 

  คนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่นําทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที ่ 

    สามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุน 

    รวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของ 

   โครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน 

    เพื่อสง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุน

สิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
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2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

    2.1. จาํนวนเงนิทนุของโครงการ : 271,519,584.46 บาท  

    2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ) : ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ 

          อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 127,151,958.4460 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด 

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน  

     ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน 

     ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคําในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคาํ โดยผูล้งทุนสามารถรบัความเสีย่งของราคาทองคาํได ้รวมถงึสามารถรบัความ

เสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

    3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ทรพัยส์นิทางเลอืก 

การลงทุนของนโยบายการลงทนุในทรพัยส์นิทางเลอืก : ทองคาํ 

รปูแบบกองทุนรวมทองคาํ :  กองทุนรวมทองคาํแบบทัว่ไป 

    3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี  Feeder Fund)  : SPDR GOLD Trust 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สงิคโปร ์(SINGAPORE) 

เป็นกองทุน UCITS 

 3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ   

    3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

      3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และใน

บางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 
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3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :  

ดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) สดัสว่น (%):100.00 

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา

แลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกั

ทีก่องทุนไปลงทุนได ้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่

อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้า

อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าว

ผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ

ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียง

กองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคาํแท่ง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของ

ราคาทองคํา ซึ่งบรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์นิวยอรก์ ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น และตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง ทัง้น้ี 

กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

สงิคโปร ์เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุน และนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สทุธขิองกองทุน  

2)  สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายุไม่

เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสาํรองเงนิไวส้ําหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของ

กองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3)  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) 

ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในสกุลเงนิต่างประเทศทีก่องทุนถอือยู่เทยีบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ลงทุนในต่างประเทศ  ทัง้น้ี จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มี

ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร

หรอืผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) 
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เงื่อนไขอื่นๆ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื sub-

classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนต่างไปจากทีร่ะบุในรายละเอยีด

โครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทน

กองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึและ

รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  โดยบรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอื

กองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรกต็ามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน กองทุนหลกั (classes หรอื 

sub-classes) หรอืกองทุนต่างประเทศที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ บรษิัทจดัการอาจ

ยกเลกิกองทุน หรอืดาํเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการดําเนินการดงักล่าวทําให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็น

ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์

ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของภาวะตลาด

หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทาํใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎบิตั ิหรอืกรณีอื่นใดที่

เกดิจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเกดิ

ภาวะสงคราม เป็นตน้ 

 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และปรากฎ

ว่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไมม่ี

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง 

2. ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใด

ตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 

3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

2. ปฎบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

3.  รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 
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4. เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน

รบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดําเนินการใหบุ้คลากรที่

เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการดําเนินการ

ดงักล่าว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารดําเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่นํา

เรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือก และ/หรือ 

เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุน SPDR Gold Trust:  

กองทุนหลกัทีก่องทนุจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 

Sponsor: World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์ร 

ทีไ่มแ่สวงหากาํไรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อ    : SPDR Gold Trust 

ประเภท   :  กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund)ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ 

(New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(Singapore 

Stock Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาด

หลกัทรพัยฮ์่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของราคาทองคาํหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของกองทุน 

ทัง้น้ี กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั   

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของ

บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade)  

ค่าธรรมเนียม  :  ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมค่ีาใชจ้่ายดงัน้ี 

- ค่า Marketing Agent            0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

- ค่า Sponsor             0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

Trustee  : BNY Mellon Asset Servicing 

Custodian  : HSBC Bank USA, N.A. 

Website   : http:www.spdrgoldshares.com 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 12 พฤศจกิายน 2547 

Marketing Agency :  State Street Global Markets, LLC 
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กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund)และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จ์

ฟันด์ (hedge fund) ที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุน

ในทองคาํแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทองคาํ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposureทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความเสีย่งในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน) 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ

ก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต 

หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข

หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

     1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สํานักงาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย

คนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื

ไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  
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2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน

รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไป

ในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุน

ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

    1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวม  

                     ฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
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10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง 

ดงัน้ี 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 

Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย

ดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน

โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 

Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน

ประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทน

ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ

ต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน

ใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสาํคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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3.13.2  ประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอื

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอื

เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการทํา

สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 

GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สาํนักงานกําหนด

เพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 – 1.2.7 ตามทีส่ํานักงานกําหนด

เพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ําเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย

คนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื

ไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในส่วนที ่1  

     ขอ้ 2 

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ี

การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อ   

       ประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

  2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจํากดัการกู้ยมืไว้

เฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น ≥ 80% ของ NAV ของ

กองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
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2.4.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 

limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF (investing fund) นัน้ 

2.5   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง

ไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้

ถอืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู 

เหตุผลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 

Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย

ดว้ย 

2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 

Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 

ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็น

ทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็

ตาม 
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3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ

ต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 

Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  ใหค้ํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสาํคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไป

ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 

      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่ เกิน 10% เมื่อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ

ผูกพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ 

โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 

National Scale ซึ่ งป ระเท ศ นั ้น

ต้ อ งมี  Sovereign rating อยู่ ใน
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 

  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 

market  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  

(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการ

แกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขาย

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

  (2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิที ่

        ลงทุนใน Benchmark +  
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ 

        เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 

        ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

        ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน 

        ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

 6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

 6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บคุคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับคุคลตาม

ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั 

นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives 

        5% 
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา  

               แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทนุ 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้

ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่

เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบ

ปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 

MF ทีม่อีายโุครงการ 

< 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตาม

รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั 

MF ทีอ่ายุกองทนุ  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  

ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรบั

โอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมี

เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

 

    รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ี

กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 :  

        อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา  

        (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี

         credit rating 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู ้

       ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

4.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อที ่ 

 ตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non- 

 investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

5 Derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ที่

มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกราย

ใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไมใ่หน้บั

รวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิ

ตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

ล่าสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิ

ในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 

3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้

ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร

ไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา

สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า 

investment grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให้  บ ลจ . 

ลงทุนเพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้

ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา

สารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื  

  กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น 

        ดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

       (1.1)  มขีนาดเลก็  

       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดย

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 

States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน

เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 

90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการ

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลง

คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั

จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ (product limit) สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอื

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 
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(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่

กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั

จากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ําหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 

(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดย

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ

เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย

ของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

(concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่าํหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3 .ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั

ทาํการตดิต่อกนั 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฟีดเดอรด์งักล่าวที่

ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร

จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบักองทุนรวม

หรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเกีย่วกบั

ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่าํหนด และจดัสง่รายงานต่อ

สาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดนัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
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เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั

ทาํการตดิต่อกนั 

(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีใน

การจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์แลว้แต่กรณี ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลา 30 วนั

นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

      ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร

ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการ

ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรว

ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด” 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      - บรษิทัจดัการ 

      - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

               5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัช ี

              กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อาํนาจลงนามของนิตบิคุคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด

ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 
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1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ

สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา

จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการ

สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ

หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 

5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจาก

กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่าํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ

เป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้น

ทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้

ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 

คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงินฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิัท

จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
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(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อ

จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร”์  

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท

จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด และหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไป

ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคํา

สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร

ของบรษิทัจดัการ มาชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิ

เกอร์” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก 

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ

ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน

รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพื่อจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า

ซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะสง่เชค็

หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้ส ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทน

บรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

ทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม

จาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดย

พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่

ซือ้หน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม

กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา

ตามความเหมาะสมโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

    5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี

ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 

35 ราย  

(2) ตามขอ้ 1.9 ขอ้ (2) 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึง

ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจาํเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้

การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 

15 วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อ

หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 

บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ

กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตาม

มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิัทจดัการดําเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุ

ใหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนื

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 

ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 

เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจนทําให้ไม่สามารถคืนเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา

ขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในคําขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได ้

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็น

ผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัท

จดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้

ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิาร

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (automatic teller 

machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้

ทาํได ้ 

3.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่

สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอื

ยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้

บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั

จดัการไดด้ําเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล

ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย

เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้

บรษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

ไม่ม ี 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 
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7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ไม่ม ี

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

-รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

-รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4 รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้

บริษัทจดัการดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุใน

รายละเอยีดโครงการและตามวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิีก่ําหนดในหนังสอืชี้

ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิทัง้หมด เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขตามขอ้ 

1.9 (1) โดย 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่

ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทั

จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ

ดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

ดงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  

จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 

วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการโอนยา้ยกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้  

3.  บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตันิัน้ 

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการตามที่กําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสอืแสดง

เจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการกําหนด  เมื่อบรษิัท
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จดัการไดด้ําเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทั

จดัการกาํหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุน” และให้มผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แจง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลง

ต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้    

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอื

เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็น

บุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงคใ์ห้จา่ยเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้

เป็นนิติบุคคล 

สําเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ 

บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บั

บรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกดิกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการตามหนังสอื

แสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง

ในการทําธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่

หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการดําเนินการดงักล่าว

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดาํเนินการผดิไปจาก

โครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่หา้ม

หรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อื

หน่วยลงทุนแทนได ้
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7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิัทจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติภายหลงัจากครบระยะเวลาประมาณ 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัที่สํานักงานจดทะเบยีนกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคนืหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทําการตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.2.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่าง

ใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบ

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทํา

การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนื

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั

อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา

เริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้

ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก

กองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ 

สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้

เพื่อคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบั
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ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่า

ในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2 การชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั

ระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะชําระเงินให้ผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 

และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 

“การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อม

สัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้

แสดงความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจง้ความประสงค์ไว้ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุน

รวม  

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัท

จดัการจะจดัส่งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 

หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัท

จดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่

สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนื

ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั

จดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น

ผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3 เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

1. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ

ไดร้บัและได้ทํารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ

อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า

หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีาํนวนตํ่า

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
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เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว 

ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่

ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื

หน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

7.4.2.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืเป็นผูด้ําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าและราคา

ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการ

นําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 

“การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ

อื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่

เกีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั

เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  เช่น การ

เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 2.1  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
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-  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) 

(ถา้ม)ี 

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

 2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้

ทาํได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่

สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนั

ขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้

บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท

จดัการไดด้าํเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล

ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการ

ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่

ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” 

หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด

โครงการ (ถา้ม)ี  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาการรบัซือ้คนื : ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการเลกิกองทุน 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน รายละเอยีดตามขอ้ “รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 

วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.    การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9.(1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด สบัเปลีย่นเพื่อไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ    เดลี ่ตราสารรฐัระยะ

สัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้จาํนวน 

กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่าํนกังาน

จดทะเบยีนกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และหลกัฐานการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท

จดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิัทจดัการ

และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมใน

อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัท

จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํา

รายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

วนัเวลาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9.(1) บรษิัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

ของกองทุนทัง้หมด ไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
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กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่าํนกังาน

จดทะเบยีนกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ และวนั

ทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขาย

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายในราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขาย 

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของ

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการตามข้อ 1.9.(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด ไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยราคาสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีปกต ิ

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณได ้ณ 

สิน้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

 8.2.3  เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. ในการสบัเปลีย่นกรณีปกต ิและกรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง หากผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมี

มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่

ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็

ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธีการที่บริษัทจดัการ

กาํหนด (ถา้ม)ี 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
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1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติด

ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท

จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมี

ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ

ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่

ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  
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10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย

วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการ

อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 

คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่

ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ

แลว้  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้

ขายหลักทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจัดจําหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดย

พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการ

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื

คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
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ลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ

สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.   การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ  

 การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให ้ 

 บรษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม  

 ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก  

 คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13.    เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

 ไม่ม ี

14.    การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ ี

15.    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เรยีกเกบ็จากกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ทัง้น้ีในกรณีที่

กองทุนสามารถเลกิกองทุนไดก่้อน 8 เดอืน บรษิทัจดัการอาจมค่ีาใชจ้่ายมากกว่าอตัราค่าธรรมเนียมรวมทีก่าํหนดได ้

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ลา้นบาท : บรษิทัจดัการจะ

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเตม็จาํนวนหรอืบนัทกึค่าใชจ้่ายและตดัจ่ายเป็นครัง้ๆ ตามระยะเวลา



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   48 

และจาํนวนเงนิ โดยดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่จะพจิารณาตดัจ่ายรวมทัง้สิน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ย

ละ 2.36 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีน  หรอื 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของ

กองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการจะคดิ

ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 3.54 ต่อปี 

ของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2)  ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาท : บรษิัทจดัการจะเรยีก

เกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็น

รายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน 

โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.54 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนจด

ทะเบยีนของกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ลา้นบาท :  บรษิทัจดัการจะ

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเตม็จํานวนหรอืตดัจ่ายเป็นครัง้ๆตามระยะเวลาและจาํนวนเงนิ โดย

ดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึง่จะพจิารณาตดัจ่ายรวมทัง้สิน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.31 ของมูลค่า

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีน หรอื 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นครัง้ๆในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.47 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินของ

กองทุนที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิด

ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 0.47 ต่อปีของ

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาท :  บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็

เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ํานวณไดเ้ป็นรายวนั 

โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็ม 8 เดือน โดยใน

ระยะเวลาที่เหลอืคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.47 ต่อปีของจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนของ

กองทุนรวม  

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิ้นหกัด้วยมูลค่าหน้ีสนิทัง้สิ้น

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
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ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

 ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

 รวม 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น 

2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอน

หลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิ

เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ

ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

2.2  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจดัทาํรายงานที่

เกีย่วขอ้ง  

2.3  ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และนําส่งคําขอเปิด

บญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบั

ภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติเอกสาร

ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการเปิด

ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

2.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอ

มต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้

ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์

2.5 ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 

หนังสอืชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อ

นําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

2.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการและการดําเนินงานของ

กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด 

2.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น 

ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
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รกัษาสทิธิหรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมนิราคา 

ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

2.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ

ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา

แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย 

2.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของ

กองทุน  

3. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ

หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบรษิัท

จดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคําสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามทีจ่่าย

จรงิ 

5. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เช่น การ

ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง

ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ

ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ  

9. ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์

หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิตามจ่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้น้ี  บริษัทจดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรือจะเรียกเก็บเป็นครัง้ๆตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จํานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การ

ตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

11. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลง

นามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และค่าใชจ้่ายดา้น
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การตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.095 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน  

ทัง้น้ี  บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนและเรยีกเกบ็ครัง้เดยีว ณ วนัจดัตัง้กองทุน โดย

ในทางบัญชีบริษัทจดัการจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม

ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

ทีเ่กีย่วขอ้ง  

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ 

   บญัชเีมื่อเลกิกองทนุ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่าย 

   ในการชําระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการที่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถ้าม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

การโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็

จรงิ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน

กรณีทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็น

กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน หรอืให้

ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอน

หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้

ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  
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15.4.  วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน

บาท  หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ

จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

1  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ

หน่วยลงทุน  

2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้

ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ  

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย  

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย  

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย  

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบั

แต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  

(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย  
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3.   ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วย

ลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

4.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

  (4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

  (4.2) แจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื  

  ค่าใชจ้่าย 

15.6. หมายเหตุ : ไม่ม ี

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ :  

1.   บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย APEX ณ วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ

สทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิ

บาท  

ทัง้น้ี หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนที่

อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก Bloomberg 

ณ วนัทําการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด

ทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑใ์นการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิ

บาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

2.   บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุล่าสดุ  

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค)  วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณี

ทีก่องทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกว่าหน่ึงเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการ

ถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดําเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั  

(3)  จดัให้มขีอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุก

แห่งทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้น้ี การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการ

ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืช่องทางอื่นใด

ทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ํานวณไดใ้น 

(3.2)  
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(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 

ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์

นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

หนังสอืพมิพ์รายวนั ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการประกาศผ่านทางเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอื

ช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

บรษิทัจดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ

แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้

สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
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(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล

ในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ

การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท

จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่

กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทุน

เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  
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(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ

บรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่

อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ

ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

รายใดมมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่

มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ

หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
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ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  

อาคารว่อ งวานิช  บี  ชั ้น  14 เลขที่  100/19 ถนนพ ระราม  9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 28 เดอืน กุมภาพนัธ ์ 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั

จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิด้กระทําตามมติโดยเสยีงขา้งมาก

ของผู้ถอืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละหก

สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการ

ขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวน

หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระทําตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน ให้

บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ

ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 

และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากทัง้
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สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เติม

โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ : 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิ 

    หรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยู่ในชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ 

     บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่าํนกังาน คณะกรรมการ  

     ก.ล.ต. ยอมรบั  

    ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน คาํสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ

การทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3. การควบรวมกองทุน 

    กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

3.1 การนบัมต ิ 

     กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละ 

      กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2)  ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่ากึง่หน่ึง

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึง

ขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีง

ขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการ

ประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอื

วนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บั

มตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุน

รวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมติ

ครัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
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ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทนุปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 

หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บั

มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อ

แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั

ประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอื

แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่าง

น้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(1)  สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่

จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จาํนวน อตัราผลตอบแทน 

(ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการ

ลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการดาํเนินงาน

ล่าสดุของกองทุนรวม  

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่

จะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง

โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทนุรวม 

     ใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

     ภายหลงัการควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย 

      ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 

      ลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมือ่บรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอืนดัประชุม

หรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะสง่สาํเนาหนงัสอืนดัประชุม

หรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบั

แต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชมุหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัทีก่าร

ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

   3.3  ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชมุหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม

กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่
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ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้

ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

        ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ยของ

แต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทั

จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้

และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ

รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังาน

พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย

ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุน

รวมต่อไป  

5. การทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

    บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

6.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร

ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการ

รบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิ

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พือ่กองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน

ดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

7.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน  

     ต่างๆ 

     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื

รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน

ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
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เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู

ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ

ได ้ 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด: 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่น

ใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดย

เสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรอืควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง

เงนิกองทุนได้ ทัง้น้ี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดย

อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

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

 

 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2561  ถึงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ ์ 2562 

                                        - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัท

จัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัท จัดการ (www.principal.th) และสํานั กงาน  ก .ล .ต . 

(www.sec.or.th)  

 
 
 
 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์

1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

2. นายวทิยา  เจนจรสัโชต ิ

3.   น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์

4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

5. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

6. นายธนา เชนะกุล 

7. นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

19 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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