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• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย 

• กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น (Consumer Staples Sector) ซ่ึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง  
ของราคาสินค้า การเปล่ียนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค หรือกฎระเบียบของภาครฐั และ   มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี 
(Information Technology Sector) ซ่ึ งมี ค วาม เส่ียงจากก ารเป ล่ียน แป ลงพ ฤ ติ กรรมข องผู้บ ริ โภค  และค วาม ล้าสมัย ของสิน ค้ า                    
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเส่ียงและ                  
ความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายหลายอตุสาหกรรม 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้
ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การทาํธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน 
ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความ
เส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบั
เข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดก่อนทาํการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่
กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมน้ีมี
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็

ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทนุยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
ใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้
ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์

Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

            ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

            ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 

Principal Global Brands Fund  

(PRINCIPAL GBRAND)  

            ประเภทโครงการ กองทนุตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A)  

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C) 

• หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน

กําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไม่ได้

เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 

Class) Z ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม ทัง้น้ี กองทุนหลกัจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก บรหิารและจดัการโดย Morgan Stanley 

Investment Management (Ireland) Limited. และเป็นกองทุ นรวมที่ จัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) 

กองทุนหลกัมวีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบรษิัท

ต่างๆ ในประเทศที่พฒันาแล้วทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบรษิัททีป่ระสบผลสําเร็จหรอืมชีื่อเสยีงโดย

พจิารณาจาก intangible assets (เช่น มเีครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การเป็นเจา้ของลขิสทิธิส์นิคา้ 

หรอืกลวธิกีารจดัจําหน่าย เป็นตน้) ภายใตแ้ฟรนไชสธุ์รกจิทีแ่ขง็แกร่ง 

นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุ้นบุรมิสิทธิ ์ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสิทธิ ์

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรพัย์อื่นที่อ้างอิงกบัหุ้น เพื่อให้ได้ผลกําไรจากบริษัทต่างๆ ใน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และลงทุนในหุ้นของประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock 

Connect ซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดงักล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ทัง้น้ี กองทุนหลักจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งเท่านัน้   

2.  บรษิัทจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใชเ้งนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) 

เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในหลายสกุลเงนิ เช่น ดอลลาร์

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความเส่ียงท่ี

ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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สหรฐัอเมรกิา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสงิคโ์ปร์ และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลงั 

โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั โดยถอื

ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหดํ้าเนินการแลว้   

ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ 

สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร

หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนใน

หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ่้าย

ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั    

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจาก

สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 

ผูจ้ดัการกองทนุอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมี

ไว้ในตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มีอนัดับ

ความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่้

ออกตราสารตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

ขณะทีก่องทุนลงทนุเท่านัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรอื   

sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนที่แตกต่างไปจากทีร่ะบุ

ในรายละเอียดโครงการกองทุนน้ีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่

พจิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน

น้ี และมคุีณสมบตัิหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 

Funds  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ

ได้ หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทําให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 

เพิม่ขึ้น ทัง้น้ี ให้เป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิัทจดัการจะดําเนินการแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ

กําหนดก่อนดําเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข

เพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และให้ถอืว่าได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

แลว้ 

นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล 

ม ี(เฉพาะชนิดจ่ายปันผล) 

การป้องกนัความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

 

มูคค่าขัน้ตํา่ในการขาย

คืนหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ไม่กําหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้

จดัตัง้และจดัการ

กองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียน

กองทุนรวม 

วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

 

วนัที ่17 กนัยายน  2562 

 

 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป  และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะยาว 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่า

กว่ามลูค่าทีล่งทุนและทําใหข้าดทุนได ้

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บั

สทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกําหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่

ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันัิน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
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เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ

เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์

ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -C) :  

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

กองทนุส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) 

กองทนุรวมของบรษิทัจดัการอีน่ การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การลงทุนในรปูแบบ Asset 

Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเทา่นัน้ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GBRAND-X) : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทนุรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั

จดัการ หรอื ผูล้งทุนกลุ่มทีท่ํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการ

ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุน

พเิศษได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทาง     

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

4.    จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•    จํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 3,000 ลา้นบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

•    วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 สงิหาคม   

•    วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2563 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม

ของตนเองดว้ย 

• กองทนุหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจํ่าเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมคีวามเสีย่งจากการ

เปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ การเปลีย่นแปลงของความตอ้งการขอผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และมกีารกระจุกตวัใน

กลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความลา้สมยั

ของสนิคา้ ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทนุดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจํานวนมาก และอาจมคีวามเสีย่ง

และความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีอ่าจ

เกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 
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• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน

หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (EPM) ทําใหก้องทุนรวม

เปิดน้ีมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/

ขาดทนุสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่า

ผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• เน่ืองจากกองทนุน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์

ทีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง

ทีก่ลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน    อาจทําให้

ไม่บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์

ทีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไม่เป็นไป

ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ

ลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1)   อตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา แลกเปลีย่น ประมาณรอ้ยละ 85 

2)   อัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คํานวณ

ผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบ

นโยบายการลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน

เวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้ 

 9.    การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อน

เป็นวนัทําการถดัไป โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
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ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์โดยทา่นสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลมุพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถ้าม)ี 

หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 7 

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทั

จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของ

กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน  

(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก

ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิด

ความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทนุ บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธไิม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดําเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกอง

ทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึ้นและดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจทําให้บรษิัท

จดัการและ/หรือกองทุนมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3)  กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

     3.1 บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)     

     โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

    (ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล    

   หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2)   มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื   

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

(3)  มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของ

วธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกําหนด 

3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิัทจดัการปฏิบัต ิ   

     ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

        9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทนุ) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

               ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

  10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื

หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่

ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่

ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 

ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

 11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื  

 คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ

ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

                   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการอนั

เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั

จําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทํา

การ 

(3) อยู่ระหว่างดําเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

       11.2  กําหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
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(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย

ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจําเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี ทัง้น้ี การระงบัการซื้อขาย

หน่วยลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

 3.  มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม 

(ข) วรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้น้ี หากเป็นการระงบั

การซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัทําการ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้รษิทัจดัการ

กองทนุรวมดําเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อ

ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ีเกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมนัียสาํคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว

อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วยลงทุน

โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุด

รบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไมร่บัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ

พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ํานักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อ

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการ

สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุด

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

 

 

11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
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รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคา

ขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้ี

คาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•   เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิตอ่กนั 

เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 

และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

  คืนหน่วยลงทุน 

•   ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกีย่วกบั มูลค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั

ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

•   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงัน้ีเพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

2. วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั โดยให้

ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

•   ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท

จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วย

ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

•   ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

      โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

      Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/


กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 12 

 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.     ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

        กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิัท 

เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตาม

ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทนุไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ

กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global 

Brands Fund จะเน้นลงทนุในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงของประเทศที่

ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทนุไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่

ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ

ต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม

จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้

ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง

จากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา   
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  แลกเปลี่ยน 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั 

  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น

ความเสีย่งของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ

ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะ

ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

ความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ 

กองทุนทีล่งทุนในหุน้จะมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนในตลาดหลกัทรพัย ์และอาจขาดทุนเป็นจํานวนมากได ้ราคาหุน้อาจไดร้บัอทิธพิล

จากหลายปัจจยั ทัง้ในระดบัของตวับรษิทัเอง การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง แนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อและ

อตัราดอกเบีย้ ผลการดําเนินงานของบรษิทั แนวโน้มดา้นประชาการ และภยัพบิตัติ่างๆ 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

การลงทุนในตราสารหน้ีมคีวามเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย และดา้นเครดติ และความเสี่ยงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์เช่น หลกัทรพัย์

ประเภทตราสารหน้ี High Yield หลกัทรพัยป์ระเภท Asset Backed Securities หรอืเงนิกูต้่างๆ  

หลกัทรพัย์ประเภทน้ีมคีวามเสีย่งทีผู่อ้อกหลกัทรพัย์อาจไม่สามารถชําระเงนิตน้และดอกเบี้ยตามภาระหน้าทีไ่ด ้(ความเสีย่งดา้นเครดติ) 

และราคาตราสารอาจมคีวามผนัผวนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดด้านการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของ     ผูอ้อกหลกัทรพัย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสีย่งดา้นตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์

ประเภทตราสารหน้ีซึ่งมคีวามอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ยทีป่รบัสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะลดมูลค่าของตราสารหน้ี ในขณะที่

อตัราดอกเบี้ยทีล่ดลงจะเพิม่มูลค่าของ   ตราสารหน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนจงึขึน้อยู่กบัความสามารถในการคาดการณ์และการ

ตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ใน

ขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ รวมถงึออปชัน่ของยุโรปและอเมรกิา รวมถงึ single securities, สกุลเงนิ,  คอลออปชัน่

และพุทออปชัน่ในตะกร้าหลกัทรพัย์หรอืดชันีหลักทรพัย์; single securities, equity index และ volatility futures; อตัราดอกเบี้ย, ยูโร

ดอลลาร์และ treasury futures;  contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงนิ (single currency swap), สวอปการผดินัดชําระหน้ี 

(credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บรโิภค (Consumer Price Index: CPI), สวอป

ผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มลีักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note), ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์

(warrants), ฟอรเ์วริด์สกุลเงนิ (currency forward) และ participatory notes  

ถงึแมก้ารใชต้ราสารอนุพนัธ์อย่างระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนัธ์กม็คีวามเสีย่งทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งทีพ่บในการ

ลงทุนแบบเดมิๆ และในบางกรณีก็มคีวามเสี่ยงมากกว่า หากมีการระบุไว้ในนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่

หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรอื เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่าน้ีอาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุพนัธ์เช่น ออปชัน่ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสวอปและ/หรอื   ฟิวเจอร ์ทัง้น้ี กลยุทธด์งักล่าวอาจไม่ประสบความสาํเรจ็และทําใหก้องทุนขาดทุน 

นอกจากน้ี ตราอนุพนัธย์งัมคีวามเสีย่งเฉพาะ ความเสีย่งเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งดา้นการจดัการ ความเสีย่ง          

ดา้นคู่สญัญา ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งในการประเมนิราคาผดิหรอืไม่เหมาะสมของตราสารอนุพนัธ์ และความเสีย่งทีต่รา

สารอนุพนัธอ์าจไม่สมัพนัธอ์ย่างสมบูรณ์แบบกบัสนิทรพัยอ์า้งองิ อตัราดอกเบีย้ และดชันี 

 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

        กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 
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    1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 

Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

จากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความ

ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืตน้ทนุและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อให้

สามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึ

ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทนุ เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร่้วมกบัเครื่องมอืใน

การบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทนุทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทําการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา

สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซื้อหน่วยลงทนุทีช่าํระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 

swing pricing และบรษิทัจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้

เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ดดํ้าเนินการหรอื

ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด

หรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดนั้น้ ไม่ไดร้บัการ

จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ

หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทั 

จดัการดําเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแตก่รณี 

โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทาํการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทนุ คาํนวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 

in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out)ทัง้น้ี รายละเอยีด

วธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคล้อง

กบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทนุทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing 

pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

จาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่

ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม

ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน

หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

     2. การกาํหนดเง่ือนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคาํสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 

period นัน้เช่นเดยีวกบัคาํสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ํารายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 

ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื 

Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสําคญั โดยขึน้อยู่

กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 

สงูสุดทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอื

ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่

และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Notice 

period บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่

ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตาม

ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่

ซือ้-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบตอ่สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม

ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน

หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

 2.2  เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใชเ้ฉพาะ

วนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบั

หรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คาํนวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วย
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ลงทุน (subscription)บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั

ดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของ

คาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดไวส้าํหรบัคาํสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบั

ก่อน-หลงัของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่่งคาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงาน

สาํหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5.  บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6.  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7.  ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate น้ี บรษิทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบใุนโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีด

วธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gateทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่การยกเลกิ Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่ก

ยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย

บรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ

กองทนุรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพ

คล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้ง
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กบัปรมิาณการไถถ่อนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 

ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทนุ เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทนุแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้

Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่

ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัชาํระเงนิจากคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก 

เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่

ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม

ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gateใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน

หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ

เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ 

     สาํคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก 

การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 
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สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิัทจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้้ถอืหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจาก
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานอง

เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็น

สมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่

เกี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั    ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากดัสทิธ ิดงัน้ี 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับ

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู ่

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 

บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูลาํเนาเพ่ือการวางทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการเป็น

ภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
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• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จาํนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 72,867,702,973.78 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 
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• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

5.    รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  

                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   

                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

                                             บลจ. บวัหลวง จํากดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  

                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จํากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทนุตราสารหน้ีไทยและกลยุทธก์ารลงทนุตราสารหน้ีใน   

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จํากดั 

• คณุวิทยา เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.2549-2550    ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ.2539-2547                         เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนักงาน ก.ล.ต 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

 

 

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 
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• คณุธนา เชนะกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารทํางาน  

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นักวเิคราะห,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จํากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จํากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จํากดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

 

 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

     ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ี เอีย่มวณิชชา 
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ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์ วานิชยห์านนท์ 

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จํากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 12 เลขท ี 503/21 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2564  

- 31 ส.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2563  

- 31 ส.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี  

17 ก.ย. 2562  

- 31 ส.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้** 

      (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

 

 

1.958 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.056 

 

 

1.996 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

 

2.01 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

ชนิดผูล้งทนุพเิศษ  

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 

1.605 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

1.603 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

1.537 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี** 

ชนิดสะสมมลูค่า  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 

0.032  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.014 

 

0.032  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

0.031 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

0.321  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

0.321  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

0.307  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 0.042 0.040 0.135 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

                   - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

                   - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ไม่ม ี

0.042 

 

ไม่ม ี

0.040 

 

0.119 

0.016 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.066 0.067 0.044 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.011 0.013 0.005 

o ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.011 0.010 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี 0.020 

o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ-ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.042 0.041 0.006 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.002 0.003 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้  

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน       

                 จะคาํนวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้    

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูคา่หนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล 

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทนุนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน

รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

 

1.50 

- 

- 

- 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

- 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซือ้ขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2564  

- 31 ส.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2563  

- 31 ส.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี  

17 ก.ย. 2562  

- 31 ส.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมด*** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 

 

 

2.024 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.122 

 

 

2.063 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

 

2.054 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี
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o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดําเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 153.51 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน ร้อยละ 

ชนิดสะสมมูลค่า: -28.21 

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ: -14.33 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลกัเซม็เบริก์ 367,810,750.19  100.33  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ      

 เงนิฝากธนาคาร            32,813,706.48   8.95  

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ             5,500,549.00   1.50  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่              4,802,287.99   1.31  

 หนี้สนิอื่น  (44,343,619.82)  (12.10) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          366,583,673.84    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
   

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 38,314,255.48 10.45 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 

กลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 

 

 

 

 

  

 

 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - - AA 32,811,834.75 32,813,706.48 

2 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - - AA  5,499,886.19  5,500,549.00  

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(17 ก.ย. 62) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(27 พ.ค. 65) 

6 เดือน 

(25 ก.พ. 65) 

1 ปี 

(27 ส.ค. 64) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)     

  ชนิดสะสมมลูค่า 11.7979* 12.3058 12.7482 13.2136 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 11.8993* 12.3484 N/A N/A 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์     

  ชนิดสะสมมลูค่า 5.75% -3.65% -7.88% -11.26% 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) 9.89% -4.99% -9.84% -12.82% 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ -5.93% -3.18% N/A N/A 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -11.41% -4.99% N/A N/A 

 

หมายเหต ุ: - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

 1) อตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่า  

    สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา แลกเปลีย่น ประมาณรอ้ยละ 85 

   2) อตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณ   

    ผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ประมาณรอ้ยละ 15 

               * NAV ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565 

  ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
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กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน   :  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

Class :  Class Z (สําหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

ประเภท   :  กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ   :  ไม่กําหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   :  30 ตุลาคม 2543 

จดทะเบยีนประเทศ  :  ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 

วนัทําการซื้อขาย    :  ทุกวนัทําการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์

การจ่ายปันผล  :  ไม่จ่าย 

บรษิทัจดัการ    :  Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

 นโยบายการลงทุน  :  มวีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ของบรษิัท

ต่างๆ ในประเทศที่พฒันาแล้วทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบรษิัทที่ประสบผลสําเรจ็หรอืมี

ชื่อเสยีงโดยพจิารณาจาก intangible assets (เช่น มเีครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การ

เป็นเจ้าของลิขสิทธิส์ ินค้า หรือกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่

แขง็แกร่ง 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ์ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืหุ้น      

บุรมิสทิธิ ์ใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น และหลกัทรพัย์อื่นที่อ้างอิงกบัหุน้ เพื่อให้ได้ผลกําไร

จากบรษิทัต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประเทศในตลาดเกดิใหม่ และประเทศจนี (A-Shares) 

ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดงักล่าว ไม่

เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งเทา่นัน้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม  

Max Entry Charge : ไม่เกนิ 1.00%  

Management Fee  : 0.75% 

Ongoing Charges  : 0.90% 

ตวัชีว้ดั (benchmark)   : MSCI World Net Index 

Bloomberg ticker : MORGBRZ LX 

ISIN   : LU0360482987 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

ความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ 

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงจากความผนัผวนในตลาดหลักทรพัย์ และอาจขาดทุนเป็นจํานวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รบั

อิทธิพลจากหลายปัจจยั ทัง้ในระดบัของตัวบรษิัทเอง การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ ผลการดําเนินงานของบรษิทั แนวโน้มดา้นประชาการ และภยัพบิตัติ่างๆ 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

การลงทุนในตราสารหน้ีมคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ และดา้นเครดติ และความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์เช่น หลกัทรพัย์

ประเภทตราสารหน้ี High Yield หลกัทรพัยป์ระเภท Asset Backed Securities หรอืเงนิกูต้่างๆ  

หลักทรัพย์ประเภทน้ีมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามภาระหน้าที่ได้ (ความเสี่ยง         

ดา้นเครดติ) และราคาตราสารอาจมคีวามผนัผวนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดดา้น

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และสภาพคล่องของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสีย่งดา้นตลาด) กองทุนอาจลงทุนใน

หลักทรพัย์ประเภทตราสารหน้ีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ปรบัสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะลดมูลค่าของ         

ตราสารหน้ี ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงจะเพิม่มลูค่าของตราสารหน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนจงึขึน้อยู่กบัความสามารถในการ
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คาดการณ์และการตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่ม

ผลตอบแทนสงูสุด ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชัน่ของยุโรปและอเมริกา รวมถึง single securities, สกุลเงิน,            

คอลออปชัน่และพุทออปชัน่ในตะกรา้หลกัทรพัย์หรอืดชันีหลกัทรพัย์; single securities, equity index และ volatility futures; อตัรา

ดอกเบีย้, ยูโรดอลลารแ์ละ treasury futures;  contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงนิ (single currency swap), สวอปการ

ผิดนัดชําระหน้ี (credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 

Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note), 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(warrants), ฟอรเ์วริด์สกุลเงนิ (currency forward) และ participatory notes  

ถงึแมก้ารใชต้ราสารอนุพนัธอ์ย่างระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนัธ์กม็คีวามเสีย่งทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งที่พบใน

การลงทุนแบบเดมิๆ และในบางกรณีกม็คีวามเสีย่งมากกว่า หากมกีารระบุไวใ้นนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใชก้ลยุทธ์การลงทุนที่

หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรอื เพิม่ผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่าน้ีอาจรวมถงึการใชต้ราสารอนุพนัธ์เช่น ออปชัน่ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสวอปและ/หรอื ฟิวเจอร ์ทัง้น้ี กลยุทธด์งักล่าวอาจไม่ประสบความสาํเรจ็และทําใหก้องทุนขาดทุน 

นอกจากน้ี ตราอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัการ       

ความเสี่ยงด้านคู่สญัญา ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการประเมินราคาผิดหรอืไม่เหมาะสมของตราสารอนุพนัธ์ และ  

ความเสีย่งทีต่ราสารอนุพนัธ ์อาจไม่สมัพนัธอ์ย่างสมบูรณ์แบบกบัสนิทรพัยอ์า้งองิ อตัราดอกเบีย้ และดชันี 
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ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

Source : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) as of August     

  Factsheet 2022. 

รายละเอยีดของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) แปลมา

จากหนังสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั  

ท่านสามารถดูขอ้มลูของกองทนุหลกัเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.morganstanleyinvestmentfunds.com 
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   1.    รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทนุพเิศษ  : ไม่ม ี

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม) 

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้

ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 

และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทําการ  

สําหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคํา

ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจลงนาม

ของนิตบิุคคล 

ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้  บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 34 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทนุ

รวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทํา

การสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน

กรณีทีส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจํานวนเงนิทุนโครงการทีกํ่าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก

ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีกํ่าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ํานวณไดเ้มือ่สิ้นวนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่าํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัทําการ

ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการไดร้บัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่

สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหนํ้าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุน

ของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดําเนินการใหม้กีารหกั

กลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่รษิัทจดัการกําหนด   (ถ้าม)ี พร้อม

ชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ

ยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี

“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

โกลบอล แบรนด ์”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สําหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก

รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด และหลกัฐานการชาํระ
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ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้

ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสาํเนา คําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 

วนัทําการนับแต่วนัที่ทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้ถึงวนั

สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับคําสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน   

  รวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย

ลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้ส ัง่ซื้อ

ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

1.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 1.4.1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา

ตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จํานวนแล้ว 

 1.4.2.  ในกรณีที่จํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท

จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

 1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั

ใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 1.4.4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระ

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
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ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ในกรณีทีว่นัใดวนัหน่ึง ในช่วงระหว่างวนัทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วย

ลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นที่จํานวนขัน้ตํ่าการจองซื้อ

ของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่

จําเป็นต้องแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคํานึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคญั 

1.4.5. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ  

 1.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

  1.5.1  เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี  

ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

 (1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

 (2) ในกรณีที่จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณายุติการจําหน่าย

หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

 (3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

 (4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ

วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

 1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย

หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน

วนัทีแ่จง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนั

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่

เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนั

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่

สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 

บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่

บรษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ

หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี  บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่  สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบียนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน

แต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่

บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา

ขา้งตน้ 
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตาม

รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคําขอเปิดบัญชี

กองทุนรวม หรอืกรณีอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคาํขอ 

เปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการทีบ่รษิัทจดัการ

เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิทั

จดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิีการซื้อ

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่

ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

- บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

   3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ

แต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ

ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มูลที่

ไดร้บัทางโทรสาร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
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ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสําคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่

ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวม

ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อํานาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

• บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

 2.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
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ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 

นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้

ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทํา

การของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั

ชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 

(ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการขายหน่วย

ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทํา

การซือ้หน่วยลงทนุนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย

หลกัทรพัย์(ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 

พรอ้มชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อ

บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี

ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด”์ 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

(ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

    2.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า

ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตนั์น้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน

การดําเนินการ  

    2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบั

ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุน

เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้

ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ

ต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร

ได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดย

เริม่ตน้ทีจํ่านวนขัน้ตํ่าการจองซือ้ของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า โดยคาํนึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํารายการ บรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่

บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
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จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้

ส ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

  2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร

ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 

ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี

รายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคํา

ขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวิธีการที่บรษิัท

จดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าว

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

จดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ

และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ

บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่

ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วย

ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทํา

การขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด

ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่
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กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย

ทนัท ี

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคาํสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ

แต่วนัทีม่กีารส่งคาํสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย

เหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทําธุรกรรมใด 

ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณี

ทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจําป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลง

วนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่

กองทนุรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

ไม่ม ี

3.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดย

กรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทั

จดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิใน

อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการ

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําส่งคาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั

จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิคุคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 

15.00 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตสุุดวสิยัหากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการขายคนืหน่วย

ลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของ

ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั     (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทนุใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของ

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้

วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

หลกัทรพัย์(ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  
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การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทํา

การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศ

ทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผล

กระทบต่อการชําระราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะชําระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนั

คํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผัน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

ในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย

เฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอื

วธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืเป็นผูดํ้าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถชําระเงนิให้

ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิีการในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

พจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมาย

ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

3.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัทจดัการ

ดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
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ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตันัิน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน หรอื

จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจํานวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่

ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ถอืต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได้

เมื่อสิน้วนัทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะ

ต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น 

โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะ

สัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบั  จะคํานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสาร

รฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ 

เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคืนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบัการรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.2.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดําเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บั

บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามทีกํ่าหนด ผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 

หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ

ทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดง

ความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ 

เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการดําเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการ

กําหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ี

ผลใช้บงัคบัไปจนกว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  
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สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่ง

ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแล้วได ้

หากเกดิกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจ

ทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีง

ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้า

มี)  หรือเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรอืการตีความหรอืการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอํานาจ โดยไม่

จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรือไม่ดําเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการ

ดําเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดําเนินการ

ผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่หา้ม

หรอืข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วย

ลงทุนแทนได ้

3.4.3 เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.3.1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ํา

รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพิก

ถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูง

กว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้

หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม

จํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บริษัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3.4.3.2.  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่

บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการ

ขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

3.4.3.3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 

บรษิัทจดัการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกําหนด 

3.4.3.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดงความจํานง

ในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

3.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนั

ทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัท

จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าว

ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ในทํานองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

การชําระราคา หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อน

กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดย

บรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของ

บรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้วธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคืน

หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและ

เวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ

รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
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จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็

ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการ

จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้น้ี จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 

วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

เอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้

บรษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจง้ใหผู้้ถือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่

ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิ

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเน่ืองจากมีการ

เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บรกิารตามทีส่ํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความ

จําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัทําการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  

ทุกวนัทําการ ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น. 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

3.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทีท่ีท่ําการทกุแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

          4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ

จดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลงั

การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง

อืน่ 

 

4.1   วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 

หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืชนิดของหน่วยลงทุน

โดยกรอก รายละเอยีดในคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวน

หน่วยลงทุนทีต่อ้งการสบัเปลีย่นจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการ

หรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็น

หลกัฐาน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด เมื่อ บรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วย 

ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่น

ได ้

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้ 

 ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุน้ี  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ี 

สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ี่

ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทั

จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทั

จดัการไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน

ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
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เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

  4.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศ

ทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศ

ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักลา่ว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั 

เปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

              4.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่

สมบูรณ์ และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณได ้ณ สิ้นวนัทําการขาย

หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่

สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้หน่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน

ปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่าดงักล่าวตามที่บริษัทจดัการ

เหน็สมควร บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี

จําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา

ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่

ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดําเนินการ 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 0 

ภาคผนวก 3 

 

        ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

  1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธิทีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่

จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ

ดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

        ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน           

ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศน้ี ซึ่งมคุีณสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดําเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถ

เขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า

ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

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

หรอื P/N ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2  ธนาคารออมสนิ 

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวน

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  ของ 

derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
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2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่

กองทนุสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 

ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทนุต้องรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น

หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักลา่วก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สุดทา้ยของแตล่ะเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญัใหผู้อ้อก SN 

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน

ดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

      1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทนุ

ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคําแท่ง)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

 1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวม   

  ฟีดเดอร์ 

 2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ใน  

  ส่วนที ่1 ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 

 2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 

Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

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 อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึง ดงัน้ี 

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

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชําระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA) หรอื TSFC 

4.2  หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนั

แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตาม

วธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์      หรอืตราสารตาม 

Reverse Repo  

4.4   การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทํา 

Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อน

มาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

ซือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิ้น

วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรือ่งดงักล่าวไวใ้นสญัญา

ซึง่ไดกํ้าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะ

ไม่ดําเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5   การคํานวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร

คาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรม

หน่ึงจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 

Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระทําการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนินกจิการไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่

ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

3.1  ดําเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีล

ให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 
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3.4  ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 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 หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่

วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึงอย่าง

ใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั 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. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

   ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 

Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใช่ดชันี 

หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง

แพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 
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2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร

พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ 

derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ

ทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง

เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดใน

ขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคํา

หรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงัน้ี 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้

เหน็ไดว่้าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ

เป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ

ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่

อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ

เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ใน

กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation 

จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่

กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 

รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 

obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของ

สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์

อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ

เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้

ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ

ทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา 

(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
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7.3.3  ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ให ้บลจ. 

ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS 

ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้

โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

          2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาในประเทศที่

มหีน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน            

ขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศน้ี ซึ่งมี

คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้

ดําเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถ

เขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า

ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E                     

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2  ธนาคารออมสนิ 

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
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ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวน

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 

ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น

หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญัใหผู้อ้อก SN 

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์น

การลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

  1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

      1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํ่ากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 

CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเ่ป็นสมาชกิ

สามญัของ IOSCO   

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง

อยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน

รายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศทีกํ่ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี ตาม

รายชื่อประเทศทีส่าํนักงานกําหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักลา่วตอ้งมกีารจํากดัการกูย้มื

ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจํุาเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 
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1.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชค้าํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIF  

1.4.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.4.3   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็น

ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า

คาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ตา่งประเทศดงักล่าว

ตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้

มกีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้น

หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :    ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :    ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ส่วนท่ี 5 :    ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 :    ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

4 ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
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underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง

แพร่หลายดว้ย 

5 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลที่

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงาน

กํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่

เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ

ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

6 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

ของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดในขอ้ 

3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคํา

หรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงัน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 
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3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้

เหน็ไดว่้าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

7 หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ

เป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

8 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทนุทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ

ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

9 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1   ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2   ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3   คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

10 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั  

  ธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

  7.2.1   Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่

อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ

เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ใน

กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation 

จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่

กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 

รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 

obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของ

สนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์

อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ

เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้

ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการ

ทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
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สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา 

(กรณีไม่เกดิ credit event) 

 7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนใน

หน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มี

ขอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามทีส่ํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทั

จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

       แตต่ํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี

ภูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

Credit Rating แบบ National Scale 

ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 

อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10% หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  

5.2.3   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทนุ และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม

ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที ่

 ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน 

     ใน benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีาร

เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย

ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิ

ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

 6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน    

        ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 

หรอืเป็นตราสาร Basel III 

 6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

 6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 397    

 วนั นับแต่วนัทีล่งทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1   

 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง 

 เป็นบุคคลดงัน้ี 

 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

 6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ  

 ไทยเป็นสมาชกิ 

 6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ  

 ทํานองบุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5   DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment   

 grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OCT Derivatives 

6.7   หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

  6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน   

  ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ  

  SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม ่ 

  รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยูร่ะหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ   

  ทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน   

  SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

  6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน   

  กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า    

  แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงาน 

  กําหนด 

6.8    หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 

SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที่

อยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

6.9   หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่   

  ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย   

  หลกัทรพัย ์สําหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย   

  หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหว่าง   

  ดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก   

  การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงานกําหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักลา่ว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้

เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ไดดํ้าเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2   SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร

หน้ีทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่

หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่

ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ทีม่อีายุไม่เกนิ

อายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน derivatives 

เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนสําหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ

ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา

สารหน้ี ตราสารหน้ีกึ่งหน้ีกึ่งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : อตัราส่วน

การลงทุนสาํหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1  การเขา้ทําธุรกรรม  

derivatives ทีม่ ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2  การเขา้ทําธุรกรรม 

derivatives ทีม่ใิชเ่พื่อ

การลดความเสีย่ง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% 

ของ NAV 

  6.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ ลงทุนใน 

derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้ง

เป็นดงัน้ี 

        (1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

        (2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

        หมายเหต:ุ “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ :  สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้กําหนด   

  เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย

หน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชลี่าสุด ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีน้ีสนิทางการเงนิที่ออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 

บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสนิทาง

การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสนิทางการเงนินัน้

จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผูอ้อกตรา

สารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชลี่าสุดให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ใน

กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ

ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 

rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี) 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงัน้ี 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเล็ก  

(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

  (2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดยีวกนัเป็น   

   ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อก

หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

โดยได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 

ที ่ออกหน่วยนัน้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ

ครบถ้วนดงัน้ี โดยได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 

private equity 

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน”  

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด

คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไว้

ทีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 20 

รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2)  บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูล

ตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดเวน้แต่

เป็นการดําเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกนิ

ระยะเวลาดงัน้ี เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

(product limit) สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ใน

ส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็น

กองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่ง

รายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการทีล่งทุน 

(concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการตอ้ง

ดําเนินการดงัน้ีดว้ย 

 (ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

สาํนักงาน 

 (ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคาํเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ

บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื

ขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้

ดําเนินการตามทีกํ่าหนดในขอ้ 3  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ด้รบัอนุมตัิใหจ้ดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั 

 (1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ      

     ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สําเนา   

     รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  
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     (2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้  

     กบัสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ   

     ลงทุนทีกํ่าหนด  

     (3) ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผดิชอบการบรหิารจดัการกองทุน

ดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายอื่นใด

จากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ้ํ่าซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ให้บรษิัทจดัการกองทุน

รวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจําเป็น

ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

     (4) ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กําหนดแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัทํารายงานข้อมูล

เกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีกํ่าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีอ่ตัราสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีกํ่าหนดนัน้” 

  4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีค่าํนวณ

ตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั  

(1) ดําเนินการตามขอ้ 3 (1)   

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ

ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 (3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จํานวนอตัราส่วนการลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีกํ่าหนด และจสั่งรายงานดงักลา่วต่อ  

     ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)   

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุน   

เพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

จดัทํารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน

และผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี

ดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทนุในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิดงักล่าวตอ่ไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

  ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

  6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

กําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

สามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการ

ดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ

ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 
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(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการดําเนินการ

แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น

กองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผูล้งทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัทําการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่

จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและ

เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงด

เกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่

ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล

ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 

(ประจาํปี 2565) 

(TH, US, LUX) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 23 

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต ิ

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่15 สงิหาคม วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 

(ประจาํปี 2565) 

(TH, US, LUX) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 24 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 25 

 
 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ 26 

 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ     

ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษัทจดัการ

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 

ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595     www.principal.th 

 

 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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