
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคัม , CIMB - Principal Daily Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL iDAILY)         

โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอาจทาํให้กองทุน

มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท และดอลลารส์หรฐั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํา่เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ จึงมีความ

เส่ียงสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนน้ีมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่า

กองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ีได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ

หน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทุน  ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคต 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวม โดยยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ

กองทุนแต่ละชนิด 

• สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จาํนวน 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องตํา่ อาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก

กไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรบั

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมี

คาํสัง่ไว ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บคุคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั 

คาํจาํกดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั    

หน่วยลงทุนชนิด  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 

รบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  พรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี่ อินคัม  

              (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั 

   (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่  อนิคมั 

(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม หมายถงึ ห น่วยลงทุ นช นิดผู้ ล งทุ นก ลุ่มของกองทุ น เปิ ดพ รินซิ เพิ ล  เดลี ่

 อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-C) 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบั 

  ซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ 

  อนิคมั  

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิัทที่มหีลกัทรพัยท์ี่ได้รบัการจดทะเบยีนหรอืได้รบัอนุญาตให้ทําการ

 ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดในรายละเอียด

โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และหรอืวนัที่บรษิัทจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ตามคําสัง่ซื้อหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บรษิัทจดัการหยุดรบัคําสัง่รบัซื้อคืน 

ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทําการขายหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอยีดโครงการ ตัง้แต่

เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  
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วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอียดโครงการ 

ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัทาํการ

ขายบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุก สิน้วนั

ทาํการรบัซือ้คนืหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอื 

หน่วยลงทุนครัง้แรก  ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องโดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง

ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องแทนการ

เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์

ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน

การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสรมิ

และพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ    บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ    กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ    กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัร

เอเชยี 

หมายถงึ    กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ

ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง 

(Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ 

Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 

(EMEAP) 
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กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ    กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 

กองทุน AI หมายถงึ    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ    กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้น

ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน

รวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน ETF 

ต่างประเทศ 

หมายถงึ    กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ    รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง

เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ    กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ    กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ    การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสาร หมายถงึ   ทรพัยส์นิดงัน้ี 
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เทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นที่

มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ   ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้

จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน 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 กองทุน

ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐั

ต่างประเทศ 

หมายถงึ    ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล

ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาล

ต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํา้ประกนั แต่

ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ    ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนั

การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ    ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใช้

ดุลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขาย

ยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ    ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ    บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ    บรษิทัเงนิทุน 
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บล. หมายถงึ    บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ    บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ    บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ    บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่

มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อ

ผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ    บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่

มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อ

ผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ    แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใิน

ผลประโยชน์ 

หมายถงึ    ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ    ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก    

ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ    หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ   หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนอง

เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ    หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
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1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ   หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ    ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ    ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่

อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ    บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถงึ    อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถงึ    อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ    สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 

สว่นที ่5 

credit Derivatives หมายถงึ    Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ

ชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ    เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ    อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ

ในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ    ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ    อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ    สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on 

organized exchange 

หมายถงึ    Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 
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discount rate หมายถงึ    อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ    ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ    กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่

มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกอง

ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ    อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ    ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่

ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ

สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ    อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ

ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ    อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้

สลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

international scale หมายถงึ    มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง

ประเทศ 

investment grade หมายถงึ    Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ    International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ    การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

issue rating หมายถงึ    อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ    อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price หมายถงึ    มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ    กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ    กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ    มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ    มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ    มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบั

ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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Non-retail MF หมายถงึ    กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่

ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่ราย

ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบคุคล 

notional amount หมายถงึ    มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

obligation หมายถงึ    ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit Derivatives 

อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

options หมายถงึ    สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 

3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ    Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ    ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ    อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ    อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ    กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ    ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรอง

ซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ 

โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงาน

ทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนอง

เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ    ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

retail MF หมายถงึ    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ    ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ    ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ    ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ    ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ    อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ    Specific Investment Products 

SN หมายถงึ    ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ    อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ 

ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        9 

ประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ    สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ    บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อ

ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ    ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ    สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ    World Federation of Exchanges 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        10 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

    1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั 

    1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Daily Income Fund  

    1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY  

    1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

    1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

    1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไม่กาํหนด  

    1.7. อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

    1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

    1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ) : ไม่ม ี

    1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

    1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

    2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

    2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ) :  

      ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวน 

      เงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 750 ลา้นบาท  

หากบรษิทัจดัการนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศแลว้เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหส้ามารถ

นําเงนิ ไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

เสนอ หน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดย

ไม่ตอ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

    2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  

    2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

    2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

    ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     

    ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    

    ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท     

    ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 30,000,000.00 บาท 

    ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

    2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี :  

    ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     

    ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    

    ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท     

    ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 10,000,000.00 บาท 

    ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
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    2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

    2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

    2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

    2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

    2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ

เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซือ้และ/

หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขาย

หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข

ดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และ/หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

   3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

   เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหน้ีใหแ้ก่ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหน้ีทัง้ในและต่างประเทศ 

      ได ้ซึง่ บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นตราสารหน้ีทีม่คุีณภาพ  

  3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารแห่งหน้ี 

     3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : - 

  3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

        การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ  

        ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  

  3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี

 3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

        3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

                มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

        3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

  3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

  3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหววตามดชันีชีว้ดั และบาง 

        โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 
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    3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

 ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ ผลตอบแทน

รวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) 

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 โดย กองทุนจะแสดงผลคํานวณเกณฑม์าตรฐานอย่างน้อย

เดอืนละ 1 ครัง้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นสดัส่วนของตวัชีว้ดัตามทีก่ําหนด เพื่อให้สอดคลอ้งตามนโยบายการ

ลงทุนของกองทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

ทัง้น้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลีย่น

ตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก

ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

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

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ

ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

  3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

  3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก โดยลงทุนทุก

ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิทีเ่สนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออก

โดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนั

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ได้รบัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือ

ของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดงักล่าว

เป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถ

ลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้รวมถงึ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศที่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตาม

กฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี และบรษิัทจดัการอาจจะ

ลงทุนในเงนิ 
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ฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ

หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สีนิคา้ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรา

ดอกเบี้ย , สัญญาเครดิตอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด   

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  ทัง้น้ี จะไม่ลงทุน

ในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มีอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็

ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารตํ่ากว่า

ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วั

ตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้  

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมี

ความผนัผวน เกดิภยัพบิตัิ เกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ซึ่ง

อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดใน

รอบปีบญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นตน้ และ/หรอื ในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิ

การเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเป็นและ

สมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน

จาํนวนมาก   ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดได ้และ

บรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข

โครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

กฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารทาํธุรกรรมการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอื การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื ตราสาร

ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึนโยบาย

การลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

  3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

     ลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรร 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะ

ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์

ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ใน
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กรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด

โครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

    มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

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  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2  มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

1.2.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทัง้น้ีหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพจากตราสารกึง่หน้ี กึง่

ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดร้บัหุน้นัน้มา บรษิทัจดัการตอ้งจาํหน่ายหุน้ทีไ่ดม้าภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่

กองทุนไดร้บัหุน้นัน้ โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อืว่าบรษิทัจดัการมกีารลงทุนในหุน้

ดงักล่าว 

1.2.2 ตราสาร Basel III 

1.2.3 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ีUnnderlying ตามขอ้ 1.2.1-1.2.2 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

   ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1  ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย

คนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่

จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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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 ทัง้จาํนวนรวมถงึ 

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

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั Underlying ประเภทเดียวกบั Underlying ของ Derivatives 

ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที ่             

กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and              

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.              

ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนที่อาจทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไว้ใน              

หนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดห้ามเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN              

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN              

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ย

ของ แต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณ

และแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูที ่                  

น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ ี                  

ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ

คาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของ

แต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาที่

เป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น

ที ่1 ขอ้ 2 

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Product 

Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิคุคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        17 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 

Rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออก

ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่าง

หน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั Credit 

Rating  ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ที่มขีอ้มูลราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั Credit 

Rating  ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรอื 

TSFC 

4.2  หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

 4.2.1   เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

 4.2.2   เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 

         หลกัทรพัยว์่าดว้ย  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ 
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         การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตาม

วธิกีาร ดงัน้ี  

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

 ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  

reverse repo  

4.4  การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2   กรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทั 

  จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น 

  การทาํ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน  เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ 

  ทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่า  

  หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตาม  4.4.3 

4.4.3   ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้   

 ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5 

 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกาํหนดเรื่อง  

 ดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 

 (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

  4.5.1  คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่ ี

         การคาํนวณ 

4.5.2  คํานวณ เป็นรายธุ รกรรม  หรือคํ านวณ รวม เป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุ กธุ รกรรมที ่           

กองทุนมีอยู่กับคู่ส ัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระห น้ีตาม            

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ

ธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6   discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 

ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระทาํ

การในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

    1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

    1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

    1.4 ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

    1.5 ธนาคารพาณิชย ์

    1.6 บรษิทัเงนิทุน 
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    1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

    1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

    1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

    1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

    1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่ห้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์ที ่

ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

   3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่

วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบยีนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทุนใน

ตราสารทุนกองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

  3.2   ดําเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้

บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

  3.3   หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนั

นัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

  3.4   ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

  3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 
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3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ270วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัน้ี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ตอ้งเป็น Credit Ratingทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4  reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญาตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สญัญายืมและให้ยืม

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย 

    อย่างดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น 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 MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน 

     ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

     2.2.1  Derivatives on organized exchange 

     2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์. 

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 
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2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกจิ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลด้าน

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่

      กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยั

ต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ

ดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

        3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

        3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

        ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอตัราที่กําหนดในข้อ 

        3.2.1.1 การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที ่

        เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคําหรอื             

น้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

 3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญา

นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพัฒนาโดยสถาบนัที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง         

ผลประโยชน์ อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

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

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้าโภคภัณฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ         

ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่า        

วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
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4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน

อาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป

ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน

ใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1  ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ

วนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่าง

ใดดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะ

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ Credit 

Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit Event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพยีงรายการเดยีว (Single 

Name Credit Default Swap) หรอื obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมี

หน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to 

Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation 

ซึง่จะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ Credit 

Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิที่

เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระ

ผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตัวที่อา้งองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั 

และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง

จะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิให้กบัผูข้ายประกนั

ความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญา มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
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7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื

กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีอื่น ได้แก่ ตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อก

ตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุน

เริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอื

ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์

ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะ

เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาใน

ประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

    มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

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 ้
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1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 – 1.1.7 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด                            

เพิม่เตมิ  

1.2  มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

1.2.1  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III)  ทัง้น้ีหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพจากตราสารกึง่ 

หน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดร้บัหุน้นัน้มา บรษิทัจดัการตอ้งจาํหน่ายหุน้ทีไ่ดม้าภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีก่องทุนไดร้บัหุน้นัน้ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อืว่าบรษิทัจดัการมกีาร 

ลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

1.2.2  ตราสาร Basel III 

1.2.3  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ี Unnderlying ตามขอ้ 1.2.1 – 1.2.2  

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้                

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุน                 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง                 

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้                

ซึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

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 ทัง้จาํนวนรวมถงึ

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

2.5  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั Underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ Derivativesตามที่

ระบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กาํหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดั
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ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุทีอ่าจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วน

ดว้ย 

2.5.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กาํหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ี

ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของ

แต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและ

แจง้มลูค่ายตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูที่

น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ี

ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ

คาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่

ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาที่

เป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ 

WFE 

2.2.2. CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิ

สามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อ

ผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี 

ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 
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2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการ

กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน

ดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุใน

ทองคาํแทง่) 

2.4.1  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น ≥ 80% ของ 

NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4  มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดยก่อนการลงทุน 

บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเหตุผลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุใน

ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 

ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรอื          

หลายอย่าง ดงัน้ี 
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1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot 

price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื 

Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย

ดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย.์ 

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่    

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

    ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยั

ต่างๆทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ

ดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัราทีก่าํหนดในขอ้ 

3.2.1.1 การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 
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3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอื                

น้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญา

นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หาก      

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้      

ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย 

อย่างดงัน้ี 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็

ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน

อาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป

ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน

ใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

    บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ

วนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง             

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอย่างหน่ึง            

อย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะ

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit 

Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit Event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name 

Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระ

หน้ีเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) 

หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระ

ราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั 

obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิ

จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะ

จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง 

(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทน

และสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ 

Credit Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื

สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื

กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีอื่น ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน

ได ้(Non-Investment grade) ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารตํ่ากว่าที่

สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตรา

สารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไป

ตามเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการ

ลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

   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% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

Credit Rating แ บ บ  national scale 

ซึง่ประเทศนัน้ต้องม ีsovereign rating 

อยู่ในระดบั investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

  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  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

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 นบัแต่วนัที่

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10%   

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

     ในbenchmark+5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื

เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 

397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 

6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะ

ทํานองเดียวกบับุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 

– 6.4.3.3.2                      

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีาํหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับ

แต่วันที่ ลงทุน  ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 

regulated market 

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment  

grade 

6.2.1  reverse repo 

6.2.2  OTC Derivatives 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 

 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่

กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

     ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื Derivatives) 

   -  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน

รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่ี

อายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่

ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุ

กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี 

เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1  B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ําเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด 

หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 

       12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสาร

กึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื

คู่สญัญา (single entity limit) 

      2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade   

       หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII และ SN  ทีม่ี

อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่า

ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

 

 

7 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

7.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 

7.2ตราสาร Basel III 

7.3 Derivatives หรอื Structured Note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20 % 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1  การเขา้ทาํธุรกรรม 

      Derivatives ทีม่ ี

     วตัถุประสงคเ์พื่อการลด 

     ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 8.2  การเขา้ทาํธุรกรรม  

      Derivatives ทีม่ใิช ่

      เพื่อการลดความเสีย่ง   

      (non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 

100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยมลูค่าความ

เสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย  

ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการ

ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน

หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 

ตราสาร Basel III และศุกกูของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทย

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)  

หน้ีสนิทางการเงนิ ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้น

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่า

หน้ีสนิดงักล่าว ของเจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัผู้ออก เช่น เงนิ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

หรอืตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) กูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย

ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึงกรณียงัไม่

ครบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ให้

ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อก

ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออก

ใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment grade 

หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ

จดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่

ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ให้ พิ จ า รณ า เป็ น ราย โค ร งก า ร 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุ

หน่ึง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในกรณีดงัน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        35 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

ระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิี่

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาด

คุณสมบตั ิและจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง

ไม่เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัที่

ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ให้

ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลก

เงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3  

 (ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใด

นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให้



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        36 

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นได้

เสยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิ

ตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควร

โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณี

ทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทนุ

ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปน้ีจนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์

ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอืน่ๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด  

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

    1.1 จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

    1.2 ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่

สดัสว่นการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัชว่ง

ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร

ดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการ

ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

      - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

      - สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : - 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได ้

                                            สมํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล  เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั 

                                           รายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษหีาก 

                                           ปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

3. ชนิดสะสมมลูค่า  เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั

รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั

รายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหาก

ปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน

กาํหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งั

ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

สําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5. ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม  เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะกาํหนดสาํหรบัผูล้งทุนกองทุน

สาํรองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้ โดยเปิดโอกาส

ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ในการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนั

เพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดาํเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุก

แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ

ลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

              5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด

ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี โดยแบ่งตาม

ชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล 

หน่วยลงทนชนิดสะสมมลูค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั และนําสง่ไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
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(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั และ/หรอื ในกรณี

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ

สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ

หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบ่ง

ตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่าํหนด 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้นําเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก

กองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการกําหนด 

(ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้ที่

บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกั

บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท

จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั ” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ. พรนิซเิพลิ เพื่อ

จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั ” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท

จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการ 
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ทัง้น้ี การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่ง

โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ

สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ

บรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั ” ซึง่เป็นกองทุนเปิด

ปลายทาง ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดย

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม

อื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

     5.2.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

  5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้

ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

  5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรือ

ดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทั

จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

  5.2.3.3  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

  5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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      5.2.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

  5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดย

พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้  

  5.2.4.2  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

ที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม

จาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

  5.2.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน 

  5.2.4.4.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่

ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนั

และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา

ตามความเหมาะสมโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

        5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

  5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี 

ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็ว่า

การจัดตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

พจิารณายุตกิารจําหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้

สิน้สดุลง 

(3)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

  5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
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หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุด

ลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 วนันับ

แต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน

ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจอง

ซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนั

เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ

เจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่รา

ไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่

จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรร

หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้

รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจําเป็นจนทําให้ไม่สามารถ

คนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน

ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี

รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า

สัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา

จ่ายคืนเงนิดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท

จดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
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2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท

จดัการภายใน 3 วัน นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั

จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํการนบัตัง้แต่

วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม)  

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุน

การขายหรอื รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัที่

ผูล้งทุนควรทราบ 

พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วน
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สว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น 

ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย

กรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทนุรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็น

อย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

            6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร

ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ในเวลาทําการของธนาคาร

พาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขาย

หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ 

ณ สาํนักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

              ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้ทาํการ ขาย

หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี     

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้

ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกั

บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิัท

จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั ” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร

ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ. พรนิซิ

เพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ

จะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีก

เกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีาร

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้รบัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ

สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  
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6.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท

จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ

จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้

ดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิดว้ยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการ

จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย

หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร

ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการ

ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั

จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

นัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

            6.2.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่

ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนั

และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

ทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทําการขายทีบ่รษิทัจดัการทํารายการ บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่

ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  
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6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน

ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีน

ไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่น

หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือ

ทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้

ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิ

ค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนื

เงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
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โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทนุวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่

ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งคาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท

จดัการภายใน 3 วัน นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั

จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี

การทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน

การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

      6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทาํการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
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7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน

สิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

  7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

  7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

     1.  บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัท

จดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุนสทุธทิี่

เกดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจาํนวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ 

ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่

ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ถอืต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได้

เมื่อสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะ

ต้องถูกหกัด้วยค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกดิขึน้จรงิจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น 

โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะ

สัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสาร

รฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
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4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสาํหรบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

  7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน. 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บั

บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามทีก่ําหนด ผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 

หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่

ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดง

ความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ 

เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการดําเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ

กาํหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีล

ใช้บังคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบรษิัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอ่ืนท่ีบริษทั

จดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑส์นธ ิซึ่ง

ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไดม้อบไว้กบับรษิัทจดัการแล้วได ้

หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทําให้

เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทําธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อให้

เป็นไปตามคําสัง่หรอืการตีความหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผู้มอีํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว  และใหถ้ือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รบั
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ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่าง

ใด และไม่ถือเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการ

สามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่ง

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนื

ซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอย่าง

หน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น 

ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 

 

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตาม

รายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2   การชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 

วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่า

ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณ

มูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดี

คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้แสดง

ความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะ

จดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชาํระเงนิ

ใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทนุตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั

จดัการได ้ 

7.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํ

รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงู

กว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีํานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม

จาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
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หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บริษัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น

แทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดงความ

จาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 

5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําส่ง 

เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและ

จดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนั

คํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น

ผู้ดําเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ

หยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทกุแห่งของ

บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  
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- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ

ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตาม

คําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 

หรือบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้

มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท

จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซตข์องบรษิทัจดัการ เพื่อ

แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนืล่วงหน้า และ

หลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไมซ่ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื และหลกัฐาน

การขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิโดย

บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้  
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7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ

สะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 

วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

2.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้

สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื

หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้

แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดให้บรกิาร ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท

จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธใินการเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว โดยจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดใหบ้รกิารทีท่ีท่าํการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนั

เวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

       วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 

มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
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สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํา

รายการสบัเปลีย่นแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรือ่งมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ

เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่า

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เด

ลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ

จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผู้

ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและ

เวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร

ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่

ระบุไว้ในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท

จดัการกําหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการ

เป็นอย่างอื่นได ้ 

 

 

 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 
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สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอืน่ทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

(เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่

บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด 

(ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํา

รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กาํหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม

โดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง

อื่น)  

8.2.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไข

ของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และหลกัฐาน

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

บรษิัทจดัการกําหนดใหว้นัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย

ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  
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กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่าง

เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริ่มทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย

ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่

คาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คํานวณได้ ณ 

สิ้นวันทําการ หลังจากที่บริษัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ

กําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 

และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หาก

บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตดิประกาศที่บรษิัทจดัการ และ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมี

จาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมี

มลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่า

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  
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ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ตํ่า

ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน

วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที่

บรษิทัจดัการกาํหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลีย่น

ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ

เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

 

 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานก่อน 
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และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่

ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกาํหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร

ใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 

คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เว้นแต่

ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่าร้อยละ 10 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ

ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ

เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย

อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้สํานักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื

คาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุด

รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและ

คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขาย

หน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่

ไดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่

เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่จ่าย     

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : จ่าย     

ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่จ่าย     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : จ่าย  
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : 
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่

กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร

จ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล 

เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของ

กองทุนในอนาคต  

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิัทจดัการจะ

ประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลของหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงนิปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณาผ่อน

ผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ 

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้

ถอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ย

วธิกีารทีต่่างกนัสาํหรบัหน่วยงทนุของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อน ดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ

ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1. บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

2. บรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุน

รวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะนําสง่เงนิดงักล่าวให้

เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        64 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.77 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.77 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดสะสมมลูค่า :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.77 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.72 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.72 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

      15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

              15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

          รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

          ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั:ิ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่

         คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

          ชนิดจ่ายเงนิปันผล :           ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่

         คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

          ชนิดสะสมมลูค่า :           ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่

          คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

          ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :            ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่

          คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2.    ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุที่

คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดสะสมมลูค่า :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3.    ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณ

ไดเ้ป็นรายวนั  

มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  

 15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  
          ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

          ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.72 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม  

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทนุเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน 

และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่นๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น  

3.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายใน

การโอนและรบัโอน หลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่าํใหก้องทนุสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 
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3.2 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบ  

บญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทาํ ค่าผลติ และนําสง่คาํขอเปิด

บญัชกีองทนุรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี(ถา้

ม)ี รายงานการถอื หน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขาย

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่าย

ในการรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

3.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิและ         

ตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศ    

หนงัสอืพมิพ ์ 

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น หนงัสอื ชีช้วน     

รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม 

เพื่อสง่แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบ

บญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทุนเป็น 

     ภาษาต่างประเทศ 

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทาํตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสาํนกังาน 

     คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

3.8 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียม 

     และค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบ 

     นิตกิรรม  สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของ 

     กองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง 

     ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่นๆ เพื่อ  

      ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

    3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุน 

           การขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทุน  

4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไป

ขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้า่ยในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  
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6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น

แทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ  

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าที่

หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อ

ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มลูตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทนุโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเมื่อบรษิทั

จดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ  

12.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ  

13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

          15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไมม่ ี 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

                    ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

          ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

                    ตามทีจ่า่ยจรงิ  

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชย ์ 

 หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการ
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ดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้าํเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวั

ของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิ

หนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจาก

ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดใน

การใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

15.4.วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม จะบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด

ในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิัท

จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทนุเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะ

ไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน

บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีก

เกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้่า

เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 

อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย  

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย  
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(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุ

ไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย  

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีาร

ลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทาง

หนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

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

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว

ไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีาร

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอื

ทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

15.6. หมายเหตุ :  

1. การคาํนวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนอง

เดยีวกนัไวแ้ลว้  

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะ

คาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั

จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่

จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท 

หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

1  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย

ลงทุน  

2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้่า

เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตาม

มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่า

ทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย 

        ลงทุน : ในประเทศ  
16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

            1.     บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน 

                    คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิัทจดัการจะคํานวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่

ลงทุนในประเทศ รวมกบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการคาํนวณ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย APEX ณ วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่า

หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจาก

แหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วนัทําการ

คาํนวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่

ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตรา

แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

สาํหรบัการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย บรษิัทจดัการจะ

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าเงนิต้นบวกดอกเบีย้ค้างรบัจนถงึวนัคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม กรณีเป็น

ตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น   โดยวิธีการตัด

จาํหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนียัสาํคญั 

วิธีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน

ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
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แต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 

รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนของ

แต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายได้

และค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 25,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท(แบง่เป็น 1. ชนิดขาย

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 5,000 บาท และ 2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10,000 บาท 3.ชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 

และ 4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท) และสมมตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 

บาท 

รวมทัง้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ1,000 บาท 

 

 

   

กองทุนรวม  ชนิดขายคืน

หน่วยลงทนุ

อตัโนมติั  

ชนิดจ่ายปัน

ผล  

ชนิดสะสม

มูลค่า  

 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั  

 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการ

ขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

25,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 28,000.00            5,600.00  11,200.00  11,200.00 - 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ           

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 28,000 X  5,000 / 25,000= 5,600          

- ชนิดจา่ยปันผล     =28,000 X 10,000 / 25,000 = 11,200         

- ชนิดสะสมมลูคา่     =28,000 X 10,000 / 25,000 = 11,200      

รายการค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ  28,000.00            5,600.00        11,200.00  11,200.00 - 

รายการค่าใชจ้า่ยของกองทนุรวมต่อวนั ( / 365)         

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =0.802% (0.62) (0.12) (0.25) (0.25) - 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   (0.08) (0.02) (0.03) (0.03) - 

 (คดิอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)         

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 27,999.30 5,599.86  11,199.72  11,199.72 - 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  2,500.0000  500.0000  1,000.0000  1,000.0000 - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)   11.1997  11.1997  11.1997  11.1997 - 

วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ และขายคนืหน่วยลงทนุ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดทีจ่า่ยเงนิปันผล 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ1,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุของวนักอ่นหน้า  (บาท) 27,999.30 5,599.86  11,199.72  11,199.72 - 

ส่วนเพิม่ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 5,000 บาท 32,999.30 6,599.86 13,199.72 13,199.72 - 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ           

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 32,999.30X  5,599.86 / 27,999.30  = 6,599.86        

- ชนิดจา่ยปันผล     = 32,999.30 X 11,199.72 / 27,999.30= 13,199.72        
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- ชนิดสะสมมลูคา่     = 32,999.30 X 11,199.72 / 27,999.30= 13,199.72     

         

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด            

1) ขายหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงนิปันผล  (+5,000 บาท) 5,000.00    5,000.00      

2) รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

(-1,000บาท) (1,000.00)  (1,000.00)        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ  36,999.30               5,599.86  18,199.72  13,199.72 - 

รายการค่าใชจ้า่ยของกองทนุรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =0.802%  (0.81)  (0.12) (0.40) (0.29)  

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (0.11) (0.02) (0.05) (0.04)  

 (คดิอตัราเทา่กนัทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทนุ)         

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 36,998.38               5,599.72  18,199.27  13,199.39 - 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

-  หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุชนิดจา่ยปันผล 

=5,000 / 11.1997 = 446.4405 หน่วย 

-  หน่วยลงทนุลดลงจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุชนิดขายคนื

หน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ= 1,000 / 11.1997 = 89.2881 หน่วย 2,857.1524  410.7119  1,446.4405  1,000.0000 - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 12.9494  13.6342 12.5821 13.1994 - 

ตวัอย่างที่ 2 การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล และขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิรวมทัง้เปิด

เสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และชนิดผูล้งทุนสถาบนัเพิม่เตมิ 

สมมติมสี่วนเพิ่มของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ6,000 บาท มกีารจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหน่วยชนิดจ่ายปันผล 1,000 บาท และ

จ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท และเปิดเสนอขายหน่วย

ลงทุนชนิดสะสมมลูค่าเพิม่เตมิ โดยชนิดสะสมมลูค่ามยีอดซือ้ 10,000 บาท และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท 

   กองทุนรวม  ชนิดขายคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดจ่ายปันผล  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 36,998.38 5,599.72 18,199.27  13,199.39 - 

ส่วนเพิม่ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ6,000 บาท  42,998.38  6,507.82  21,150.63  15,339.93 - 

วธิคีดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ           

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 42,998.38 X  5,599.72/ 36,998.38= 6,507.82           

- ชนิดจ่ายปันผล     =42,998.38 X 18,199.27 / 36,998.38=   21,150.63           

- ชนิดสะสมมลูค่า     = 42,998.38 X 13,199.39 / 36,998.38= 15,339.93     

การจ่ายเงนิปันผล/การจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยอตัโนมตั ิ                

1)จ่ายเงนิปันผลให้ชนิดทีจ่่ายเงนิปันผล ( -1,000 บาท) (1,000.00)    (1,000.00)     

2) จ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ( -1,000 บาท) (1,000.00)  (1,000.00)        

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 40,998.38 5,507.82 20,150.63 15,339.93 - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =0.802% (0.90)  (0.12) (0.44) (0.34)  

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%  (0.12) (0.02) (0.06) (0.04)  

 (คดิอตัราเท่ากนัทัง้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)            

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  40,997.36 5,507.68  20,150.13  15,339.55 - 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

-  หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองหน่วย

ลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ = 1,000 / 13.6342 = 

73.3450 หน่วย 2,783.8074  337.3669  1,446.4405  1,000.0000 - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  14.7271  16.3255 13.9308 15.3395 - 

วนัต่อมา เพิม่หน่วยจากการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัเพิม่เตมิ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท) 
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มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี

(บาท) 

40,997.36 5,507.68 20,150.13 15,339.55 - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด            

1) ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+10,000 บาท) 10,000.00    10,000.00   

2) ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (+50,000,000 บาท) 50,000,000.00        50,000,000.00  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,050,997.36 5,507.68 20,150.13 25,339.55 50,000,000.00  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =0.802%  (0.12) (0.44) (0.56)   

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั (+vat) = 0.75%        (1,027.40)  

  รวม (1,028.52)     

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.72) (0.02) (0.06) (0.07) (146.57) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,049,822.12 5,507.54  20,149.63  25,338.92  49,998,826.03  

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 / 

15.3395 = 651.9117 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

50,000,000 / 14.7271 = 3,395,101.5474 หน่วย 3,398,537.2665  337.3669  1,446.4405  1, 651.9117 3,395,101.5474 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  14.7269  16.3251 13.9305 15.3391 14.7267 

ตวัอย่างที ่3 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ  

   กองทุนรวม  ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่ายปันผล  

 

ชนิดสะสมมูลค่า  

 

ชนิดผู้ลงทุน 

สถาบนั  

 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 
50,049,822.12 5,507.54  20,149.63  25,338.92  49,998,826.03  - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)            

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

 10,000.00 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,059,822.12 5,507.54  20,149.63  25,338.92  49,998,826.03  10,000.00  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)             

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =0.802%  (0.12) (0.44) (0.56)    

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนกลุ่ม(+vat)= 0.75%        (1,027.37) (0.21)  

  รวม (1,028.70)      

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.75) (0.02) (0.06) (0.07) 

 

(146.57) (0.03) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,058,646.67 5,507.40  20,149.13  25,338.29  49,997,652.09 9,999.76  

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

  หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

กลุ่ม 10,000 / 14.7269 = 679.0295 หน่วย 3,399,216.2960  337.3669  1,446.4405  1, 651.9117 3,395,101.5474 679.0295 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  14.7265  16.3247 13.9301 15.3388 14.7264 14.7265 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการดาํเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
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รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนล่าสดุ  

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค)  วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหน่ึงเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการ

ถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดําเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั  

(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่ง

ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้น้ี การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการประกาศ

ในหนังสือพิมพ์รายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่

เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามที่คํานวณได้ใน 

(3.2)  

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที่ 5 

ทิง้  

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(4.1)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อขายคืน

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามที่กําหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ตามระยะเวลาดงัน้ี  

(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บรษิทัจดัการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมี

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  

1.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอน

เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม

ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื

ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

บรษิทัจดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ

แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4)  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้

สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิ

เป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1)  จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล

ในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ

การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ

เองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 

เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน

ทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บรษิัท

จดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย

คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย

ลงทุน  
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(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน

ทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ

เองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 

เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุน

รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ี

การจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิัท

จดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ

หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4.  บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

      17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
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ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงศศ์ราพนัธช์ยั 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 เดอืน มนีาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้

เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อื

หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใดใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย 

     ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที ่

     ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวม

อาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิด้กระทําตามมติโดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามเกณฑท์ีร่ะบุไวข้า้งตน้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  
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2.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงั

ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

3.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้

บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน 

และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

6.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาํหนด บรษิทัจดัการจะยื่นคาํขอเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และคาํ

รบัรองของผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากสาํนกังาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และเมื่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคาํขอและเอกสารหลกัฐานทีค่รบถว้นถูกตอ้งตามที่

กาํหนดแลว้ ใหถ้อืว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

7. มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

8.  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดนัน้ 

9.  ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ

กองทุนรวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมื่อดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ

จะแจง้การดาํเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป

ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ :   

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื

เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ

การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วย

ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

3.1  การนบัมต ิ 

                 กองทนุอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ได้รบัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่ากึง่

หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีง

ตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่

ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหน่ึงเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนั

นับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถอืหน่วย

ลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการต้อง

ดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ

จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั

กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ

จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ

จดัการกองทุนเปิดด้วย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 

(1) ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น

โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั

ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวันก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวัน

สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร

ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนงัสอื

ขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม

กองทุน ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 

จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์ตามมาตรฐานการบัญชี

สาํหรบักจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 

วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบั

ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่

เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม

กองทนุ 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิ

ของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การดําเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ข้อมูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ส่ง

หนังสอืนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท

จดัการจะส่งสําเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรือ

หนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร

ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวม

กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม

ที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่อง
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ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก

แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการสดุทา้ยของ

แต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้

และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของ

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

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ

บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ

กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้

หรอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควรบรษิัท

จดัการอาจขอให้สาํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท

จดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน

สว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื

หน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิ

กองทุนรวมนัน้ทนัทีเว้นแต่เข้าขอ้ยกเว้นตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

       (ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั                                                                                                        84 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุน

ทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุ หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จํากดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั

จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี

หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่

รองรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ได้

ไม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน

ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการผ่อนผนัจาก

สาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ํานักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แล

สภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2)(ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

7. การทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 

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

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

(1) บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต รวมทัง้ 
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“หลกัปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิจากนายหน้าซื้อขาย

หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการกําหนดไว ้

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและ

ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน 

     ต่างๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอื

รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน

ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของ

บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มูล

ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถ้วนแลว้ 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ

ได ้

10.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2) นิตบิุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรอืผู้จดัการที่

ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื

ระงบัการสัง่ซื้อ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มี

ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง

ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 

รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล

ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
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สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงั

ดาํเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 

FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนดหน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อ

หาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง

จดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั

ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) 

ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วม

ผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝาก

ทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ําเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อน

ชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 

และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ

ปฏเิสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ 

ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี

ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและ

กองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น 

ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้ขอ้มูลตาม

หวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
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เมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุน

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลา

ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ี

ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิัท

จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

       (1)  ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

      ดงักล่าว 

(3)  ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

      ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที ่

      เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

     ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุมกีารดาํเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 

และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร

ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิัทจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่าย

เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ

กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ 

ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่้ถือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  เมษายน  2561  ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทั

จัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสํานักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th)  

 

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั 

 

1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์

3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้ 

4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th) 

 

 

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหน้ี) 

http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 

 


	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

