
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในอเมริกาเหนือและยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่
กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินทุน
เร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความ
เส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
รวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2567 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

ช่ือกองทุน 

 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 

Principal Global Innovation Fund (PRINCIPAL GINNO)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

อายุโครงการ ไม่ก ำหนด 

นโยบายการลงทุน 

 

 

 

 

กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่ำงประเทศที่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่มีกำรท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รบัประโยชน์จำก
แนวโน้มนวตักรรม และ/หรอืเทคโนโลยใีหม่ และ/หรอืกำรบรโิภค หรอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และ/หรอืธุรกจิที่
เกี่ยวข้องกับประชำกร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ
เหมำะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
โดยบรษิทัจดักำรจะลงทุนอย่ำงน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ำรอ้ยละ 79 
ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ทัง้นี้ ในกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด
หรอืใหค้วำมเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรอืตรำสำรหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ำยเงนิฝำก 
เงนิฝำก ตรำสำรหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ ตรำสำรทำงกำรเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ ทีอ่อกโดยภำครฐับำล รฐัวสิำหกจิ สถำบนักำรเงนิ และ/หรอื ภำคเอกชน
ทีไ่ด้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจำกสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่ไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมอีันดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรอืของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดบัที่สำมำรถ
ลงทุนได้ (investment grade) นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร
หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

อย่ำงไรกต็ำม กองทุนอำจจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทำงรำคำหลกัทรพัย์ ทศิทำงอตัรำดอกเบีย้ และสภำวะอตัรำแลกเปลี่ยน รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัควำม
เสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำม
เสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งพจิำรณำจำกสภำวะของ
ตลำดกำรเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทำงของค่ำเงนิ , ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเสี่ยง  
เป็นตน้ อย่ำงไรกต็ำมหำกผูจ้ดักำรกองทุนพจิำรณำว่ำ กำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยนอำจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อำจได้รบั ผู้จดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกัน
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นกไ็ด ้

 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) และตรำสำรหนี้ที่มีอันดบัควำม
น่ำเชื่อถอืของตรำสำรหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่ำงไรก็
ตำม กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำร 

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจ
ของผู้จดัการ
กองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพำะในกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ได้รบักำรจดัอันดบัควำม
น่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุน
เท่ำนัน้  

บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพจิำรณำเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรอื 
sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุนที่แตกต่ำงไปจำกที่ระบุใน
รำยละเอยีดโครงกำรกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร ซึง่กองทุนรวมต่ำงประเทศทีพ่จิำรณำเลอืก
ทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบำยกำรลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ และมคีุณสมบตัิ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมกำรตลำดทุนมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ
ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์กำรลงทุนซึง่กระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนน้ีในภำยหลงั บรษิทั
จดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำยกำรลงทุนดงักล่ำวเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด และใหถ้อืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ        : ไม่ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล              : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ               : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั              : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม              : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ              : ไม่ม ี

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

 

 

 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ       : 1,000.00 บำท 

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล             : 1,000.00 บำท 

ชนิดสะสมมลูค่ำ              : 1,000.00 บำท    

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั             : 50,000,000.00 บำท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม             : 1 บำท 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ            : 1 บำท 

ไม่ก ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่16 มกรำคม 2562 

 

วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562  
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        2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3.  ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูท้ีต่อ้งกำรกำรลงทุนในระยะกลำงถงึระยะยำว 

• ผูท้ีต่อ้งกำรกระจำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ และสำมำรถรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนในต่ำงประเทศ โดยยอมรบัควำม
ผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวได้ 

• ผูล้งทุนทีส่ำมำรถรบัควำมผนัผวนของรำคำหุน้ทีก่องทุนทีล่งทุนไปลงทุนซึง่อำจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ำกว่ำมูลค่ำทีล่งทุน
และท ำใหข้ำดทุนได ้

• ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) : 

เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่
ตอ้งเสยีภำษจีำกเงนิไดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) : 

เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสใหผู้้ลงทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บั
สทิธพิเิศษทำงภำษ ีหำกปฏบิตัเิป็นไปตำมเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

• ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-A) :  

เหมำะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ ที่ต้องกำรรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) :  

เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบัน/บุคคลธรรมดำ ที่ต้องกำรรบัรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) โดยก ำหนดขัน้ต ่ำในกำรลงทุนสงูกว่ำหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-C) :  

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถำบนัที่บรษิัทจดักำรก ำหนด อำท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
กองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) 
กองทุนรวมของบรษิัทจดักำรอื่น กำรลงทุนจำกนิติบุคคล/สถำบนัที่มกีำรให้บรกิำรบรหิำรพอร์ตกำรลงทุนในรูปแบบ Asset 
Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิัทจดักำรประกำศเพิม่ในอนำคต เป็นต้น โดยเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบั
รำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร)  :  

เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร หรอืกำรลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดักำรเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำร อำท ิกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของ
บรษิัทจดักำร รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิทัจดักำรประกำศเพิม่เตมิในอนำคต โดยเปิดโอกำสใหผู้้ลงทุนรบัรำยไดจ้ำกส่วน
ต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุน
พเิศษได ้โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกำศผ่ำนทำงเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดักำรใหท้รำบ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดำ และผู้ลงทุนสถำบนัสำมำรถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตำมเงื่อนไขที่กองทุนก ำหนด ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิำรหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิำร เพื่อ
เพิม่ควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั โดยบรษิัทจดักำรจะติด
ประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร
และ ณ สถำนที่ติดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซด์
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ของบรษิทัจดักำรใหท้รำบ 
4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  3,000 ลำ้นบำท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มกรำคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกรำคม 2563 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิำเหนือและยุโรป ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวม  
      ของตนเองดว้ย 
• กำรเปลี่ยนของรำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืงของประเทศที่

ลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์
ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดักำรกองทุนเหน็เหมำะสม ซึง่กองทุนอำจไดร้บัผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มคีวำมเสีย่ง
มำกกว่ำกองทุนรวมอื่น  จงึเหมำะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเสีย่งไดส้งูกว่ำผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจำกกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศ จงึอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนของรำคำหลักทรพัยท์ีก่องทุน
ทีล่งทุนไปลงทุนอยู่ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

• กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนทีม่แีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้ำหมำยชนะดชันีมำตรฐำน กองทุน
จงึมคีวำมเสีย่งทีก่ลยุทธก์ำรลงทุน กำรวเิครำะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดักำรกองทุน 
อำจท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่ำว รวมถงึกำรคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกำสที่
หลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีำคำลดลง เนื่องจำกกำรวเิครำะห์หลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบำยภำครฐัไม่
เป็นไปตำมทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

อย่ำงไรกต็ำมผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบักลยุทธ์กำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่จีำกกำรลงทุน 
และค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. ดชันี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุล
เงนิบำท ณ วนัทีล่งทุนประมำณ 85% 

2. ดัชนี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่ำสกุลบำท ณ วันที่ค ำนวณ
ผลตอบแทน ประมำณ 15% 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทยีบตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบ
นโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชดัเจนถงึวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
ตวัชีว้ดัค่ำอธบิำยเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยใน
เวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่ำงไรกต็ำมในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน และ/
หรอื ประกำศขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรอื 
กำรเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอกีต่อไป 
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โดยบรษิทับรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลกำรตดัสนิใจลงทุนได ้ 

     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

การขายหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.00 น.  
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหำกวนัท ำกำรซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำ
กำรถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสำร 0-2657-3167 
• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสำร 0-2626-7850 และสำขำทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั แต่งตัง้ 
ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย ในนำมบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด พรนิซิ
เพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ โดยท่ำนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบญัชธีนำคำรดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำสยำมสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำกำรไฟฟ้ำนครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ ทำวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / ส ำนักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศที่
เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำม)ี และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ที่ลงทุน(ถ้ำม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน (ถำ้ม)ี  

บรษิทัจดักำรจะประกำศวนัทีเ่ป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน เพื่อควำม
เหมำะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำรเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้
กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ    15.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน (ถ้ำม)ี และวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ทีล่งทุน(ถ้ำม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน (ถำ้ม)ี  

บรษิัทจดักำรจะประกำศวนัทีเ่ป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร 
หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพื่อควำมเหมำะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบั
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรดังกล่ำว 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอื
กรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัค ำนวณรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งทำง
กฎหมำย ควำมเสีย่งดำ้นภำษี หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิไม่ด ำเนินกำรตำม
ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบก่อนด ำเนินกำร 

- บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิำหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำ รวมถงึกองทรพัยส์นิของ
บุคคลดงักล่ำวและบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด ำเนินกจิกรรมในอเมรกิำ ซึง่อำจท ำใหบ้รษิทัจดักำรและ/หรอืกองทุนมคีวำม
เสีย่งทำงกฎหมำย ควำมเสีย่งดำ้นภำษ ีหรอืควำมเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) และ/หรอืกฎหมำยอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
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กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
1.  บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุตำมขอ้ (ก) หรอื (ข) 
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  
 (2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำง
จำกรำคำรบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

 (3) มคี ำสัง่ขำยคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม 1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำน

กำรไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มลูจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2)  ให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ใหบ้รษิทั
จดักำรกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนื
ก่อนหลงั 

            9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภำยใต้กำร
บรหิำรของบรษิทัจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภำยใต้กำร
บรหิำรของบรษิัทจดักำรได้ทุกวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรขำยคนืหน่วยลงทุนตำม วธิีกำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

       ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 
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                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ข้ำเหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบั
ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค ำสัง่ขำยคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

 10.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม 10.1 ให้บรษิัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำน
กำรได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรอืกำรรบัรองข้อมูลจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ 
10.1(2) ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ใหบ้รษิัท
จดักำรกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคนื
ก่อนหลงั 

  11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

 11.1  บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะใน
กรณีทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ำกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ  

(2) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท ำไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้ับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำว
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอื  
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(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง    
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั 

   (ก)  ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสรแีละท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออกจำก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้  

1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ  

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื  

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย  

(ข) บรษิัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ได้ใน
สำระส ำคญั  

(5)  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรอนั
เนื่องมำจำกกำรที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
กำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำร
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระท ำไดไ้ม่เกิน 3 
วนัท ำกำร 

(6)  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเลกิกองทุนตำมขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบรษิัทจดักำรกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมปฏบิัตดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถึงกำรไม่ขำยหรอืไม่รบั     ซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลนั  

(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนทรำบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
ตำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท ำกำร ให้บรษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ ก่อนกำรเปิดรบั
ค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท ำ
กำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน  
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(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเปิดขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดักำรอำจหยุดค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิัทจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้วหรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ
หรือค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ  0.5 ของรำคำขำย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและสถำนทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิและกำรเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ บรษิทัจดักำรจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ หรือค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท ำกำร
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

•  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รำยละเอยีด วธิกีำร เงื่อนไข กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
และ/หรอืกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร หรอืผ่ำน
ช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่ำนสำมำรถตดิตำมขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท ำกำร
ซื้อขำยหน่วยลงทุนไดภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  

• ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีไ่ม่สำมำรถประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดักำร ใหบ้รษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิระกำศทำงช่องทำงอื่นแทน อำท ิหนังสอืพมิพร์ำยวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่ำหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) และจะประกำศในช่องทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชำ้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

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

        Website: www.principal.th 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่รำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรปรบัตวัขึ้นลง เนื่องจำกควำมผนัผวนของปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ภำวะเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง ภำวะตลำดเงนิ ตลำดทุน  อตัรำแลกเปลีย่น อตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนจะวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูพื้นฐำนของตรำสำร และภำวะของตลำด และพจิำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำง ๆ แต่ละรำยบรษิทั 
เพื่อก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสมและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุน  โดยคดัเลือกตรำสำรที่น่ำสนใจลงทุน 
ตำมปัจจยัพื้นฐำนและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร  โดยค ำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจ  กำรเมอืง  และภำวะตลำดเงนิ และตลำดทุนซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
เป็นควำมเสี่ยงทีเ่กดิจำกกำรที่ไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุน หรอืตรำสำรทีก่องทุนได้ลงทุนไว้ได ้เนื่องจำกกองทุน หรอืตรำสำรที่ลงทุน
ของกองทุนอำจมสีภำพคล่องน้อย กองทุนจงึอำจขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่ไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีต่อ้งกำร 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องอย่ำงเพยีงพอเพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 
เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตรำสำรของกองทุนรวมในต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของประเทศ
ทีล่งทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้อำจ
มผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
กองทุนไดม้กีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศ
ทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี 

 5.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมำยถงึ กำรเปลี่ยนแปลง ของอตัรำแลกเปลีย่นมี
ผลกระทบต่อมลูค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลำร ์ในช่วงทีเ่งนิบำทอ่อน แต่ขำยท ำก ำไรในช่วงทีบ่ำทแขง็ 
กองทุนรวมจะไดเ้งนิบำทกลบัมำน้อยลง ในทำงกลบักนัหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ำทแขง็และขำยท ำก ำไรในช่วงทีบ่ำทอ่อน กอ็ำจ
ไดผ้ลตอบแทนมำกขึน้กว่ำเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ กำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรบรหิำรควำม
เสีย่งจำกดงักล่ำว ซึง่ท ำไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำ   
  แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำร 
  ป้องกนัควำมเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุนรวมในกำรพจิำรณำว่ำจะป้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
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6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
เน่ืองจำกกองทุนมนีโยบำยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตรำสำรในต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ จงึ
เป็นควำมเสีย่งของค่ำเงนิทีเ่กดิจำกกำรลงทุน ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำค่ำเงนิต่ำงประเทศทีล่งทุนอ่อนค่ำ มลูค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอำจไดร้บัก ำไร หรอืขำดทุนจำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิตรำต่ำงประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม โดย
จะใชก้ำรวเิครำะหปั์จจยัทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ กำรคลงั เพื่อคำดกำรณ์ทศิทำงอตัรำแลกเปลีย่น เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืกำรก ำหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน และบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตำมดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

2. swing factor มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ซึง่บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มูลประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซื้อหรอืขำย
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกกำรซื้อขำยทรพัยส์นิ ควำมผนัผวนในตลำดซื้อขำย
ทรพัยส์นิ ภำวะสภำพคล่องของตลำดทรพัยส์นิทีล่ดลงจำกปกต ิตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำ
ธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้ม)ี ภำษแีละหรอือำกรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยอื่นที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มลู
ประมำณกำรภำยใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำร
ไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจ
พจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบ
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดักำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้ำม)ี แต่สำมำรถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำร
บรหิำรควำมเสีย่งสภำพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืเท่ำทีส่ำมำรถท ำ
ได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรำสงูสุด
ทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 

3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีช่ ำระเงนิดว้ยเชค็รวมเขำ้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing และบรษิทัจดักำรจะน ำยอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีไ่ดด้ ำเนินกำรหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวข้อง
กบักำรใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเชค็ค่ำซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนทีช่ ำระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตำมดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดักำร 

4. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตำมทีส่ำนักงำน ก.ล.ต.และหรอื
สมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนและหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจอื่นกำหนดใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรได้ 
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5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั และ/หรอือำจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรสภำพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจ
ของบรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละวนัท ำกำร ทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซื้อขำยใดทีส่ดัส่วนของมลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิอง
กองทุน เทยีบกบัมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่ำเกนิกว่ำ swing threshold ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยทีม่ลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำร
ขำยคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณเป็นไปตำมวธิี
ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดกองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้swing pricing บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำ
ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้swing pricing 
บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้swing pricing บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง ตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำก 
กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่เป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร และค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็น
ส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัิ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีำรเปลีย่นกองทุนหลกัในอนำคต (ถำ้
ม)ี 

 2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

 2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืเท่ำทีส่ำมำรถท ำ   
    ได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีำรใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค ำสัง่ทีไ่ดจ้ำก Notice period 
นัน้เช่นเดยีวกบัค ำสัง่ทีไ่ดต้ำมปกตใินวนัทีท่ ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing 
pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือำจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่ำว 

ในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดักำร 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สงูสุดที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยทำงเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำรและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่ำนทำงช่องทำง
อื่นทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
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3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Notice period ในวนัท ำกำรนัน้ 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Notice period ทีแ่ตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำร
ก ำหนด โดยพจิำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอื
สมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดย
ค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ พอรต์กำร
ลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้notice period บรษิทัจดักำรสำมำรถจะพจิำรณำด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงได้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้Notice period 
บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้notice period บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง ตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำก 
กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอำจจะต้องแจง้ล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทั
จดักำร และค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิัติ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีำรเปลีย่นกองทุนหลกัในอนำคต (ถำ้
ม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตำมรำคำรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำ
กำรซื้อขำยใดที ่สดัส่วนของมลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่ำเท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ 
Gate threshold ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยที ่มลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) 

บวก มลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำก ำหนดวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่ำ
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หน่วยลงทุนทัง้จ ำนวน ในวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อำจไม่ไดร้บัเงนิค่ำขำยคนืทัง้จ ำนวนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดไว ้

ส ำหรบัค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวม
กบัค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดักำรยงัไม่เปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค ำสัง่มำแลว้ใน
วนัทีม่กีำรใช ้Redemption Gate ดงักล่ำว 

อย่ำงไรกต็ำม หำกเมื่อบรษิทัจดักำรมรีะบบงำนส ำหรบัรองรบักำรจดักำรกรณีเปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก 
บรษิทัจดักำรอำจเปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขและวธิกีำรที่บรษิทั
จดักำรก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

4. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ 
Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 

5. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

6. บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมกีำรใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชำ้ 

7. ในกรณีทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดักำรอำจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งสภำพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืเท่ำทีส่ำมำรถท ำ
ได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร โดย
จะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำทีร่ะบุในโครงกำร และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงกำร ทัง้นี้ รำยละเอยีดวธิกีำร
ค ำนวณเป็นไปตำมวธิทีีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลกิ Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด กำรใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนในส่วนที่
เหลอืได ้บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่ำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค ำสัง่โดยไม่
ชกัชำ้ 

4. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 

5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีทีเ่กดิสถำนกำรณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทั
จดักำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวม
เป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวำมผนัผวนในตลำดซื้อขำยทรพัยส์นิ สภำพคล่องของตลำด
ทรพัยส์นิลดลงจำกภำวะปกต ิสภำพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่ำสภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกดิกำรไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ทีก่ ำหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือกำรควบคุมของ
บรษิทัจดักำร รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้redemption gate บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้ง
กบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้Redemption 
gate บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้redemption gate บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง ตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จำก กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอำจจะไดร้บัช ำระเงนิจำกค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลีย่ตำม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทั
จดักำร และค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิัติ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีำรเปลีย่นกองทุนหลกัในอนำคต (ถำ้ม)ี 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์
และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ำกรณีทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด 

1.เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ   
   ขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

(1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมลูฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิไม่ว่ำจะเป็น    
     กฎหมำยไทย หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้
กระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดักำรจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

นำยทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย์ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัขำยหน่วย
ลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญ ำต โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศ
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจ ำกดัสทิธิ ดงันี้ 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมผีู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรำย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

 ไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีำรเป็นไปตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง และกำรด ำเนินกำรใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดักำรไดท้ี่เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดักำร (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดัในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั ทีส่่วนก ำกบัและดูแลกำรปฏบิตังิำน  
     ทีอ่ยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่ำงอื่น บรษิัทจดักำรจะอ้ำงองิที่อยู่ของบรษิัทจดักำรเป็น
ภูมลิ ำเนำเพื่อกำรวำงทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีำรวำงทรพัย์ 
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล์  ประธำนคณะกรรมกำร 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมกำร 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมกำร 
• คุณอุเดย์ จำยำรำม   กรรมกำร 
• คุณจุมพล สำยมำลำ               กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สำยมำลำ                    ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
• คุณแบรนดำ ชู                      ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 
• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธำนเจำ้หน้ำทีพ่ฒันำธุรกจิ 
• คุณปำจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยธุรกจิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำธุรกจิรำยย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
• คุณวนิดำ ดวงพตัรำ                   ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบักำรปฏบิตังิำน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส ำล ี                     ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนุกำรบรษิทั 
• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำสำยงำนนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2565) 
• คุณจริฐัยำ แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 
         2566) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั จ ำนวน 66 กองทุน 

• มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธภิำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั 71,533,009,280.65 บำท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
• คุณวรียุทธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2565) 
• คุณวทิยำ เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณวริยิำ โภไคศวรรย์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณธนำ เชนะกุล, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณชำตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณสทิธกิำรย ์พงษ์พฒันศกึษำ, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณำรกัษ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
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• คุณวรพจน์ คุณำประสทิธิ ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนำยน 2565) 
• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหำคม 2565) 

  5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงนิระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์  
                                            มหำวทิยำลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตร ์สำขำจติวทิยำและสำขำสงัคมวทิยำ (เกยีรตนิิยม)   
                                            จำก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน สำยงำนกำรลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวัหลวง จ ำกดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ, บลจ. วรรณ จ ำกดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดักำรกองทุน – กำรลงทุนตรำสำรหนี้ไทยและกลยุทธก์ำรลงทุนตรำสำรหนี้ใน   

                                                   ภูมภิำคอำเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศำสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศำสตรม์หภำค, บล. ทสิโก้ จ ำกดั 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวตักิำรท ำงำน  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดักำรกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นักวเิครำะห,์ ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นักวเิครำะห,์ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญำโท Real Estate Management จำก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีสำขำกำรธนำคำรและกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 
ประวตักิำรท ำงำน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ.ทหำรไทย จ ำกดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ำกดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคำร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ำกดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ. ธนชำต จ ำกดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดักำรกองทุน บลจ. ธนชำต จ ำกดั 
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•   คณุวรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ 

ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2554 - 2555                     ปรญิญำโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA, 
พ.ศ. 2551 - 2553                     ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2544 - 2547                     ปรญิญำตร ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยกำรลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2561 - 2564                     ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยตรำสำรหนี้ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 - 2561                     ผูจ้ดักำรกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั 
พ.ศ. 2557 - 2558                     ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยตรำสำรหนี้ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั          
พ.ศ. 2556 - 2557                     เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรควำมเสีย่ง บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั     
พ.ศ. 2555 - 2556                     เจำ้หน้ำทีล่งทุนตรำสำรหนี้ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั มหำชน     

•   คณุปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 

ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2551 - 2554                      ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยกำรลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2564                     ผูจ้ดักำรกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจ ำกดั 
พ.ศ. 2562 - 2564                      รองผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนต่ำงประเทศ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 - 2562                      ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยตรำสำรทุนในประเทศ บรษิทั 

หลกัทรพัย์จดักำรกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 - 2558                      เจำ้หน้ำทีอ่ำวุโส ฝ่ำยจดัสรรสนิทรพัยแ์ละกลยุทธก์ำรลงทุน บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

•   คณุนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 

ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2555 - 2556                      ปรญิญำโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow, United 

Kingdom 
พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ ภำคภำษำองักฤษ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์       
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยกำรลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               ผูจ้ดักำรกองทุน, บลจ. ธนชำต จ ำกดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564               ผูจ้ดักำรกองทุน, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561               นักวเิครำะห,์ บมจ. เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558               เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรตลำด ฝ่ำยลูกคำ้สถำบนักองทุนส่วนบุคคล), บลจ. กสกิรไทย จ ำกดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560               ผูจ้ดักำรลูกคำ้สมัพนัธ์, ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั 

  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
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นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นำงสำว ซูซำน  เอีย่มวณิชชำ 

ชื่อ : นำย สุชำต ิ พำนิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นำงสำว ชื่นตำ ชมเมนิ 

ชื่อ : นำงสำววนัด ีเอีย่มวณิชชำ 

ชื่อ : นำยเกยีรตศิกัดิ ์วำนิชย์หำนนท์ 

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ำกดั 

อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอรช์ัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวกีรุงเทพมหำนคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น   23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2565 

 - 31 ม.ค. 2566 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2564 

 - 31 ม.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2563 

 - 31 ม.ค. 2564 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้ 
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 

      ชนิดสะสมมลูค่ำ 
      ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ  6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ  6.22 

 
 

1.966 
0.835 

 
 

1.962 
ไม่ม ี

 
 

1.964 
ไม่ม ี

o ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร** 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.605 
ไม่ม ี
0.677 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.605 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.606 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o  ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี** 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.032 
ไม่ม ี
0.014 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o  ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วย** 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.321 
ไม่ม ี
0.136 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 0.008 0.004 0.005 
2.    ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้  0.159 0.061 0.04 

o ค่ำทีป่รกึษำกำรลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่ำธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่ำสอบบญัช ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.035 0.021 0.030 
o ค่ำประกำศ NAV ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.014 0.011 0.010 
o ค่ำธรรมเนียมผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ-ต่ำงประเทศ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.009 ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่ำใชจ้่ำยอื่น ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.101 0.029 ไม่ม ี

o กำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสรมิกำรขำย 
- ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

 
ไม่ม ี
0.101 

 
ไม่ม ี
0.029 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด*** 
(ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมำณกำรไดแ้ละประมำณกำรไม่ได)้ 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

 
 

2.125 
0.994 

 
 

2.023 
ไม่ม ี

 
 

2.004 
ไม่ม ี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.13 0.22 0.35 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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คำ่ธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 
- 
- 

1.50 
- 

ยกเวน้ 
- 

o ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดสะสมมลูค่ำ 
ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 
- 
- 

ยกเวน้ 
- 

ยกเวน้ 
- 

o ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไขกำรขำย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์เมื่อมกีำรซื้อขำย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขำ้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 

o ค่ำธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ำย
ทะเบยีนด ำเนินกำรใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ค่ำธรรมเนียมเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ภำษธีุรกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจมกีำรเพิม่ค่ำธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียม ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทรำบไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 123.29 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown): 

• ชนิดสะสมมูลค่า ร้อยละ -42.74 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -14.73 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

หมำยเหตุ  * ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดร้วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ค่ำธรรมเนียมจดักำรกองทุน ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
                 จะค ำนวณเป็น % ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธติำมชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              ***ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์และค่ำใชจ้่ำยภำษตีรำสำรหนี้ (ถำ้มี) 

NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่ำหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่ำหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ ำนวณ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีำรรบัค่ำธรรมเนียมอนัเกดิ
จำกกองทุนรวมในต่ำงประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดักำรจะจ่ำยคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถำ้ม)ี 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝำกธนำคำร                3,817,779.05             3.45  
 เงนิฝำกธนำคำรสกุลเงนิต่ำงประเทศ                              1,362.32             0.00  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2             22,868,703.14            20.66  
 หน่วยลงทุน*3            18,841,600.10            17.03  
 หน่วยลงทุน*4            62,547,086.13            56.52  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              5,617,199.30              5.08  

 หนี้สนิอื่น  (3,025,112.99)  (2.73) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ        110,668,617.05           100.00  
หมำยเหตุ : *1 มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบีย้คำ้งรบัแล้ว   

  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF-USD  

*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF-LN 
*3 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD / ประเทศไอรแ์ลนด์ 
 
 
   

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ   
      - ตรำสำรภำครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตรำสำรทีธ่นำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้ำประกนั 3,819,141.37 3.45 
 (ค) ตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ำกว่ำอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตรำสำรทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม  
(ง)15% NAV   
หมำยเหตุ :* มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบีย้คำ้งรบัแล้ว 
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้ำ/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก ำหนด 

อนัดบั 
ควำม 

น่ำเชื่อถอื 

 จ ำนวนเงนิตน้/ 
มลูค่ำหน้ำตัว๋  

มลูค่ำตำม 
รำคำตลำด *1 

1 เงนิฝำกธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) - - AA+ 3,817,226.69 3,817,779.05 

2 เงนิฝำกธนำคำร
สกุลเงนิ
ต่ำงประเทศ 

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) - - AA+ 1,356.39 1,362.32 

 หมำยเหตุ : *1 มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบีย้คำ้งรบัแล้ว     
 

ผลการด าเนินการย้อนหลงัของกองทุนรวม 
 

 
                 หมำยเหตุ : 

   - เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมของ 
 สมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  
 1. ดชันี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลเงนิบำท ณ     

   วนัทีล่งทุนประมำณ 85% 
     2. ดชันี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน ประมำณ    

   15% 
      * NAV ณ วนัที ่31 ม.ค. 2566 

            - ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2566 

 ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
นับจากวนัเร่ิม

โครงการ  
(20 ก.พ. 62) 

3 เดือน 
(28 ต.ค. 65) 

6 เดือน 
(22 ก.ค. 65) 

1 ปี  
(28 ม.ค. 65) 

3 ปี  
(31 ม.ค. 63) 

มลูค่ำหน่วยลงทุน (บำท)      

 ชนิดสะสมมลูค่ำ 10.9125* 9.9751 10.6816 12.7152 10.5185 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10.9126* 9.9751 n/a n/a n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่      

 ชนิดสะสมมลูค่ำ 2.24% 9.40% 1.66% -17.73% 1.23% 

 ตวัชีว้ดั (Benchmark) 9.89% 6.54% 1.93% -8.97% 8.28% 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 3.14% 9.40% n/a n/a n/a 

 ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.24% 6.54% n/a n/a n/a 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น   27 

 

ภาคผนวก 1 

      กองทุนท่ีลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

1.  Lazard Global Thematic Focus Fund 

ชื่อกองทุน  : Lazard Global Thematic Focus Fund 
Class   :  A Acc USD 
ประเภท  : กองทุนรวมตรำสำรทุน 
อำยุโครงกำร  : ไม่ก ำหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 19 ธนัวำคม 2562  
จดทะเบยีนประเทศ : ไอรแ์ลนด ์
สกุลเงนิของกองทุน   : USD 
สกุลเงนิทีล่งทุน  : USD 
วนัท ำกำรซื้อขำย   : ทุกวนัท ำกำร 
กำรจ่ำยปันผล : จ่ำย 
บรษิทัจดักำร   : Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd 
นโยบำยกำรลงทุน   :  กองทุน Lazard Global Thematic Focus Fund เป็นกองทุนทีม่รีะเบยีบวนิัยในกำรลงทุนแบบเน้น

ผลตอบแทนกำรลงทุนระยะยำว กองทุนถูกออกแบบมำเพื่อรบัประโยชน์จำกกำรเปลีย่นแปลง
โครงสรำ้ง และกำร disrupt ในอุตสำหกรรมและบรษิทัต่ำงๆ ในทุกทีข่องโลก โดยกองทุนมองถงึ
ควำมยัง่ยนืส ำหรบักำรประเมนิควำมเสีย่งทำงธุรกจิหลำยดำ้น รวมถงึปัจจยั ESG 

    ตวัชีว้ดั (Benchmark)   : MSCI All Country World Index 
    Bloomberg ticker : LZGTAAU ID 
    ISIN   : IE00BK6V4X71 
ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงักองทุนหลกั Lazard Global Thematic Focus Fund: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ทีม่ำของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มกรำคม 2566 
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ภาคผนวก 2 

     1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล  : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี

1.1    กำรขอรบัหนังสอืชีช้วนและกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

 ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดักำรจะจดัส่งและด ำเนินกำรให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้
ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั พรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดักำรจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลำท ำกำร  

ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดในใบค ำ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำม
ของนิตบิุคคล  

ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมและเงื่อนไขกำรลงนำม  

ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

              1.2  วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

              กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รำยละเอียดในค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ี่  

1. บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได้  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร ผู้สนใจสำมำรถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่ำงวนัและเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตำมทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุน
รวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ผูส้ ัง่ซื้อสำมำรถท ำกำรสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ผูส้ ัง่ซื้อสำมำรถท ำ
กำรสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรทีก่ ำหนดในรำยละเอยีดโครงกำรกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในรำคำ 10 บำทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี โดยมลูค่ำกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตำมชนิดหน่วยลงทุนทีก่ ำหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง กองทุนจะใชร้ำคำขำยทีค่ ำนวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท ำกำรทีไ่ดร้บัเงนิจำกกองทุนต้นทำง 
เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขำ้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำวนัทีค่ ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวำมสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท ำกำร
ขำยหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจัดกำรก ำหนด (ถ้ำม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงควำมประสงค์ใหน้ ำเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจำกกำรเลกิกองทุนเมื่อครบก ำหนดอำยุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำรเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดักำรอำจด ำเนินกำรใหม้กีำรหกั
กลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสำรประกอบตำมที่บรษิัทจดักำรก ำหนด   (ถ้ำม)ี พร้อม
ช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนื โดยช ำระด้วยเงนิสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่หักบญัชธีนำคำร หรอืวธิีกำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำร
ยอมรบั  

ส ำหรบัเชค็หรอืดรำฟต ์ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชเีงนิฝำกดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญชี 
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนำคำร     ซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
โกลบอล อนิโนเวชัน่”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

ทัง้นี้กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่กำรช ำระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดักำรจะต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หำกถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิบรษิทัจดักำรจะยกเลกิรำยกำรสัง่ซื้อนัน้  

ส ำหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด และหลกัฐำนกำรช ำระ
ค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั ส่งโทรสำรไปยงับรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค ำสัง่ซื้อและได้รบัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส ำเนำ ค ำสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้กำรสัง่ซื้อทำงโทรสำร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจัดกำร 
มำช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลำยทำง ภำยใน 
2 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีท่ี่ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนั
สุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หำกวนัทีท่ี่ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท ำกำรสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลำยทำงจะไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนหลงัจำกทีไ่ดเ้ปิดกำรเสนอขำยไปแล้ว โดยบรษิทัจดักำร
จะถอืว่ำผูส้ ัง่ซื้อท ำกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีท่ีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรในกรณีเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3 เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุน 

1.3.1  กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดักำรได้รบัเงนิค่ำซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบียนไดท้ ำรำยกำรเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจำกทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลกำรซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนกำรสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขำยหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดรำฟต์ บรษิัทจดักำรจะส่งเช็คหรอืดรำฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้สนับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนบรษิทัจดักำรได้ 

1.3.3 บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัทจดักำรขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  

    1.4 กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิำรณำ
ตำมวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ ำนวนแล้ว 

1.4.2.  ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีร่ะบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ ำนวนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท
จดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ำมจ ำนวนเงนิทีบ่รษิัท
จดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำรบรษิัท
จดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิำรณำตำม
วนัทีไ่ดร้บัใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระ
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกักำร “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตำมวนัที่ได้รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช ำระค่ำซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่ำงวนัท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หำกมกีำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
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พจิำรณำจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนโดยเริม่ต้นที่
จ ำนวนขัน้ต ่ำกำรจองซื้อของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐำนในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำวธิกีำร
ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถงึประโยชน์และควำม
เป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

  1.4.5.  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำค ำสัง่ซื้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
 โดยรวม หรือท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดกำรหรือ  
 กองทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดโดย  
 ไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  

     1.5 กำรคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน 

   1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หำกปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้กำร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 รำย  

(2) ในกรณีที่จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนได้มมีูลค่ำน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทและบรษิัทพจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจดัตัง้
กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำยุติกำรจ ำหน่ำย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่ำกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีทีม่กีำรจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ ำเป็นและสมควร ท ำใหก้องทุนไม่สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

   1.5.2  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำง หรอืหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดักำรจะรำยงำนใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบถงึกำรยุตกิำรขำยหน่วย
ลงทุนภำยใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ำรอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  

บรษิัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบกรณีตำมขอ้  1.5.1 ภำยใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำว และคนืเงนิค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกเงินที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนนัน้ตำมสดัส่วนของเงนิค่ำจองซื้อหน่วยลงทุน หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถ
คนืเงนิและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ไดอ้นัเนื่องจำกควำมผดิพลำดของบรษิทัจดักำรเอง บรษิทัจดักำร
จะช ำระดอกเบี้ยในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่บรษิัทจดักำร
ช ำระเงนิค่ำจองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้รำคำตำมมูลค่ำที่ ตรำไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เว้นแต่  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได้  

 1.5.3   ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้  
 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน  
 หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดักำรจะคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรแต่บำงส่วนหรอืทัง้หมด 
 โดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำว เวน้แต่ 
 ในกรณีทีส่มควรและจ ำเป็นจนท ำใหไ้ม่สำมำรถคนืเงนิดงักล่ำวไดต้ำมระยะเวลำขำ้งตน้ 

 วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 บรษิัทจดักำรจะโอนเงนิหรอืช ำระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะผู้สัง่ซื้อส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้   
 สัง่ซื้อ หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรยอมรบั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน  
 อนำคต ตำมรำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีำยละเอยีดระบุใน 
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 ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำสัง่ซื้อตำมวธิกีำรในค ำขอเปิด
บัญชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำจ่ำยคืนเงนิดงักล่ำวด้วยวิธีกำรที่บรษิัท
จดักำรเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ ำเนินกำรคนื
เงนิดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดักำรได้  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีกำรช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุ น โดย
บรษิทัจดักำรจะปิดประกำศรำยละเอยีดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของ
บรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

2.  บรษิัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ (ถำ้ม)ี หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดักำร
ไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กำรบรกิำรธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

-  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี  

- บรกิำรซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรศพัท ์(ถำ้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถำ้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.3 กำรซื้อหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ซื้อและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บรษิัทจดักำรขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิัทจดักำรภำยใน  3 
วนั นับแต่วนัทีม่กีำรส่งค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หำกขอ้มลูทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดักำรไม่ไดร้บัเอกสำรตวั
จริงไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมำยและให้ควำมเห็นชอบให้บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร 

 2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดักำรจะเริม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ภำยใน 30 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณกีำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ    : ม ี    
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ชนิดผูล้งทุนสถำบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

2.1  กำรขอรบัหนังสอืชีช้วนและกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1   ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะจดัส่งและด ำเนินกำรใหผู้้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทุนควรทรำบ พรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุก
แห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลำท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต 

2.1.2   ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดใน
ใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเปิดบัญชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมและเงื่อนไขกำรลงนำม 

• ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

2.2     วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1     กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ี่ 

1. บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้หรอื 

3. วธิกีำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน ในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชยไ์ทย 
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดักำรจะก ำหนดวนัเริม่ท ำกำรขำยหน่วยลงทุนภำยใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหำกวนัท ำกำรซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนได ้
ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำ
กำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำมี) และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรรบั
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ช ำระค่ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้ำม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน 
(ถำ้ม)ี 

บรษิทัจดักำรจะประกำศวนัทีเ่ป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำน
ของบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมรำคำขำยหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ (รำคำซื้อหน่วยลงทุนหมำยถงึ มลูค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค ำนวณรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท ำ
กำรซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรซื้อหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี และ/หรอืค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย์(ถำ้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซื้อหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำรเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดักำรอำจ
ด ำเนินกำรใหม้กีำรหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสำรประกอบตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี 
พรอ้มช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตำมจ ำนวนทีร่ะบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื โดยช ำระดว้ยเงนิสด เชค็ ดรำฟต ์ค ำสัง่หกับญัชธีนำคำร หรอืวธิกีำรอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั 

ส ำหรบัเชค็หรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชเีงนิฝำกดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชกีระแสรำยวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนำคำรซไีอเอ็มบ ี
ไทย จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชกีระแสรำยวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดักำรเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร 

ทัง้นี้กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่กำรช ำระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดักำรจะต้องสำมำรถเรยีกเก็บเงนิ
ค่ำซื้อหน่วยลงทุนได ้หำกถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิบรษิทัจดักำรจะยกเลกิรำยกำรสัง่ซื้อนัน้ 

ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้
โดยกรอกรำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
(ถำ้ม)ี ส่งโทรสำรพรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค ำสัง่ซื้อและไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน
จำกผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส ำเนำค ำสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้กำรสัง่ซื้อทำงโทรสำร  

      2.3 เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุน  

2.3.1     กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดักำรไดร้บัเงนิค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนไดท้ ำรำยกำรเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจำกทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลกำรซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่ำนัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็น
อย่ำงอื่นได ้
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ในกรณีที่กำรช ำระเงนิด้วยค ำสัง่หักบัญชีธนำคำร เช็คหรอืดรำฟต์ดงักล่ำว ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำก
ธนำคำรของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบักำรขำยหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้และจะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คหรอืดรำฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดรำฟตน์ัน้คนืจำกธนำคำรผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนบรษิทัจดักำรได้  

2.3.2  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร 

2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยรวม 
หรอืท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัท
จดักำรขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
กำรด ำเนินกำร  

  2.4  กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดักำรได้รบั
ช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกักำร “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตำมวนัที่ไดร้บัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หำกในกรณีทีม่กีำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อกำรจดัสรร บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำจดัสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ำมำรถจดัสรร
ได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนโดย
เริม่ตน้ทีจ่ ำนวนขัน้ต ่ำกำรจองซื้อของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐำนในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำวธิกีำรตำมควำมเหมำะสม โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถงึประโยชน์และควำมเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ ำนวนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดักำรสำมำรถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท ำกำรขำยที่บรษิัทจดักำรท ำรำยกำร บรษิัทจดักำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ำมจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัจดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดักำรหรอืนำยทะเบยีนจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บักำรจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนของค ำสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่
บริษัทจดักำรได้รบักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. บรษิัทจดักำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบักำรจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตำมวรรค 1 ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีเ่สรจ็สนิกำรค ำนวณดงักล่ำว 

2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัท
จดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ ำเป็นต้องแจง้ผู้
ส ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร 

   2.5  กำรคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่    จดทะเบยีนไวต้่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิัทจดักำรจะคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรแต่บำงส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดักำรจะโอนเงนิ น ำฝำกเข้ำบญัชเีงนิฝำกของผู้สัง่ซื้อ หรอืช ำระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะผู้สัง่ซื้อส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรยอมรบั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
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หน่วยลงทุนในอนำคต ตำมรำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีำยละเอยีด
ระบุในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำสัง่ซื้อตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำจ่ำยคนืเงนิดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรทีบ่รษิัทจดักำรเหน็สมควร 
ทัง้นี้บรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด ำเนินกำรคนืเงินดงักล่ำวแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดักำรได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีกำรช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดักำรจะประกำศรำยละเอยีดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร
และ ณ สถำนที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดักำร 

2.  บรษิัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทน โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังกล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
กำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  กำรซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  

2.2  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ (ถ้ำม)ี หำกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดักำรไม่
สำมำรถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กำรบริกำรธุรกรรมที่ใช้วิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

-  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี  

-  บรกิำรซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรศพัท ์(ถำ้ม)ี   

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถำ้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.4  กำรซื้อหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได้  

3.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุน เพื่อควำมเหมำะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลำท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอียด
ดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนที่ตดิต่อ
ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดักำรเว้นแต่
กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดย
ทนัท ี

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ซื้อและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิทัจดักำรภำยใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีำรส่งค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หำกข้อมูลทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดักำรไม่ได้รบัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำด้วย
เหตุใด บรษิัทจดักำรจะถอืว่ำผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบให้บรษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำม
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ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร  

5.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีำรท ำธุรกรรมใด 
ๆ เป็นเวลำ 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ  

6.  บรษิทัจดักำรจะไม่ขำยหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดักำรได้สงวนสทิธิในกำรขำยหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร  

7.   บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่ครำว ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ตำมที่บรษิัทจดักำร
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำโดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีด
ดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณี
ทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจ ำป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลำในกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่ำงจำกทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นกำรชัว่ครำว อนัเน่ืองจำกมกีำรเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลำในกำรให้บรกิำรของผู้ให้บรกิำรตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรซื้อขำยทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้พยีงเท่ำทีม่คีวำมจ ำเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อื
ว่ำบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทำงกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดักำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

วธิกีำรอื่นๆเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 

3.2. รำยละเอยีดช่องทำงกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

      สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  

3.3. วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

3.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ     : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ไม่ม ี

หลกัเกณฑ์กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  

1. กองทุนจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดตำมช่วงเวลำที่
บรษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2. กำรพจิำรณำจ่ำยเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร  

3.4.1 วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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3.4.1.1 วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและมอบหมำยให้บริษัทจัดกำร
ด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยกำรรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำว จะมผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรำยชื่ออยู่ตำมหลกัฐำนที่
ปรำกฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอืจำกรำยได้จำกกำรลงทุน
สุทธิบวก/หกัก ำไรหรอืขำดทุนสุทธทิี่เกดิขึ้น (ถ้ำม)ี โดยกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่ำวจะไม่เกิน
จ ำนวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มรีำยชื่ออยู่ตำมหลกัฐำนที่
ปรำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอื
ต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดักำรจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณไดเ้มื่อสิ้น
วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บัเงนิตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมำจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนนัน้อำจจะต้อง
ถูกหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว เป็นตน้ โดยบรษิทั
จดักำรจะน ำเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่ำว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี ่
ตรำสำรรฐัระยะสัน้ โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะค ำนวณโดยรำคำหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับถดัจำกวนัทีบ่รษิทัจดักำร
ด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี ่ตรำสำรรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรเปิดบญัชกีองทุนดงักล่ำวใหผู้ ้ ถอืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว  

3. บรษิทัจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้แต่
บรษิัทจดักำรไดร้บักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย
ลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. บรษิัทจดักำรหรอืนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ท ำรำยกำรขำยคนืสมบูรณ์
แลว้ตำมวรรค 1 ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีเ่สรจ็สนิกำรค ำนวณดงักล่ำว 

4. บรษิัทจดักำรจะใช้รำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกักำรโอนหน่วยลงทุนส ำหรบักำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวในวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

  3.4.1.2 เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ได ้หำกไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำร  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดักำรหรอืนำยทะเบียนจ่ำยเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำรตำมที่ก ำหนด ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องแสดงควำมประสงค์ดงักล่ำวใน “หนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน ” 
หรอืเอกสำรอื่นทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด  เมื่อบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ด้
เมื่อเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตำมวธิกีำรและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงควำม
ประสงค์แล้ว บรษิัทจดักำรจะถอืว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่ำกำรที่บรษิัทจดักำรด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
“หนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสำรอื่นที่บรษิทัจดักำรก ำหนดดงักล่ำว  ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนให้ถือว่ำตนได้รบัเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบร้อยแล้ว และบรษิัทจดักำรจะถือว่ำ
รำยละเอยีดตำม “หนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วย 
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ลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเท่ำนัน้ 

เอกสำรประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสำรอื่นทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์หจ้่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดำ  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนโดยกำรน ำเงนิเขำ้บญัช)ี  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์หจ้่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย/์หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล 

ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนโดยกำรน ำเงนิเขำ้บญัช)ี  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

บรษิทัจดักำรสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรหรอืไม่ด ำเนินกำรตำมหนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนหรอื
เอกสำรอื่นใดที่บรษิทัจดักำรก ำหนด ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิัทจดักำรแล้วได้ หำกเกิดกรณีที่บรษิัทจดักำร
พจิำรณำเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมหนังสอืแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงนิค่ำ 

ขำยคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสำรอื่นใดดงักล่ำวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือำจท ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงนิ หรอืชื่อเสียงของบรษิัทจดักำรหรือ
กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เติม (ถ้ำม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่หรอื
กำรตคีวำมหรอืกำรใหค้วำมเหน็ของหน่วยงำนผูม้อี ำนำจ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบก่อนกำรด ำเนินกำร
หรอืไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว  และใหถ้อืว่ำ 

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวได้รบัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่ำบรษิทัจดักำรด ำเนินกำรผดิไปจำก
โครงกำรแต่อย่ำงใด และไม่ถือเป็นกำรแก้ไขรำยละเอียดของโครงกำร  ทัง้นี้หำกไม่มคี ำสัง่ห้ำมหรอืข้อห้ำมใดๆ บรษิัท
จดักำรสำมำรถพจิำรณำจ่ำยเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล    : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ     : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ม ี

3.4.2 วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 

กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิหรอืเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดักำร
และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลำท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต) 
พรอ้มเอกสำรประกอบกำรขำยคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหรอืสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทำงโทรสำรไปยงับรษิัทจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนื 
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน ำส่งค ำสัง่ขำยคนืพรอ้มเอกสำรประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั
จดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 
15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว เป็นวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุน
ได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน (ถ้ำม)ี และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ ได้รบัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถำ้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน (ถำ้ม)ี  

บรษิทัจดักำรจะประกำศวนัทีเ่ป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ
บรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดต้ำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
นัน้ (รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมำยถงึ มลูค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ช้เพื่อค ำนวณรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำร
รบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี และ/หรอืค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย(์ถำ้ม)ี ) 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่
มลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่ำงประเทศซึง่จะส่งผล
กระทบต่อกำรช ำระรำคำ เวน้แต่บรษิทัจดักำรไดร้บักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต บรษิทัจดักำรจะช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณ
มลูค่ำและรำคำดงักล่ำวตำมทีไ่ดร้บักำรผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุน
ต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่ำงประเทศซึง่
จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ และหรอืกรณีตำมขอ้ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” และ “กำรหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดักำรจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุน  
หรอืโดยน ำเงนิค่ำขำยคนืดงักล่ำวเขำ้ฝำกในบญัชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรับ 
เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต ตำมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ตำม
รำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะจดัส่งใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน โดยทำงไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื
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เป็นผูด้ ำเนินกำรดงักล่ำว หรอืบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหม้กีำรหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำร  

 ในกรณีทีไ่ม่มรีำยละเอยีดระบุในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถช ำระเงนิให ้ 
 ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขำยคนืได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะ  
 พจิำรณำช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจ  
 มอบหมำยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรคนืเงนิดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั 
 จดักำรได ้ 

  3.4.3 เงื่อนไขในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

   3.4.3.1. ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ขำยคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดักำรได้รบัและได้ท ำ
รำยกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขำยคนื ทัง้นี้ผู้ส ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพกิถอนกำรสัง่
ขำยคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนโดยมจี ำนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่ำหน่วยลงทุนสูงกว่ำ
ขอ้มูลทีป่รำกฏตำมสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวมผีลท ำใหห้น่วยลงทุน
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำหรอืมจี ำนวนต ่ำกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ (ถ้ำม)ี 
บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หำกบรษิัทจดักำรจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะ
ตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทั
จดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็
ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 3.4.3.2. บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบียนจะยกเลกิจ ำนวนหน่วยลงทุนทีท่ ำรำยกำรขำยคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้
ถอืหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของค ำสัง่ขำยคนืนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดักำร
ไดร้บักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมบรษิัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนจะยกเลกิจ ำนวนหน่วยลงทุนทีท่ ำรำยกำรขำยคนืสมบูรณ์แลว้ตำมวรรค 1 ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีเ่สรจ็สนิกำรค ำนวณดงักล่ำว 

 3.4.3.3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือหน่วยลงทุนทีส่ ัง่
ขำยคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัท
จดักำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำก
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมก ำหนด 

 3.4.3.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนได ้ภำยในวนัสุดทำ้ยในกำรรบัเอกสำรแสดงควำมจ ำนงใน
กำรขำยคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกบรษิทัจดักำร 

  3.4.4 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นำยทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัรบัซื้อ
คืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดกำรได้รบักำรผ่อนผัน
ระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นำยทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณมูลค่ำและรำคำดงักล่ำวตำมทีไ่ดร้บักำรผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผู้
ประกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่มลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผู้ด ำเนินกำรน ำส่ง และหรอืกรณีตำมข้อ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 
“กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” และ “กำรหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
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บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต โดย
บริษัทจัดกำรจะติดประกำศรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ม เติมวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน   
 โดยบริษัทจัดกำรจะปิดประกำศรำยละเอียดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุก 
 แ ห่ งของบริษัท จัดกำรและ ณ  สถำนที่ ติดต่ อของผู้สนั บสนุนกำรขำยและรับซื้ อคืนที่ ใช้ ในกำรซื้ อขำย  
 หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

   2. บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำ
กำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ กำรบริกำร ธุรกรรมที่ใช้วิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

- กำรขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี 

- บรกิำรซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรศพัท ์(ถำ้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดย กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.2  กำรขำยคนืหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได้ 

   3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน
เพื่อควำมเหมำะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลำท ำกำรขำย
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอียดกำรให้บรกิำร
ดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณีทีเ่กดิ
จำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

   4. กรณีผู้ขำยคนืหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ขำยคนืและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดักำรไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด ำเนินกำรขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว  

ทัง้นี้ ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ขำยคนืตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิทัจดักำรภำยใน 3 วนันับ
แต่วนัทีม่กีำรส่งค ำสัง่ขำยคนืทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ขำยคนืทำงโทรสำรของผูส้ ัง่
ขำยคนืหน่วยลงทุนแล้ว หำกขอ้มูลทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดักำรไม่ไดร้บัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้มลูที่
ไดร้บัทำงโทรสำร  

   5. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ  

   6. บรษิทัจดักำรจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” “กำรหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

   7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมจ ำเป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลำในกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่ำง
จำกที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นกำรชัว่ครำว อนัเน่ืองจำกมกีำรเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลำ
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ในกำรใหบ้รกิำรของผูใ้ห้บรกิำรตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรซื้อขำยทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้พยีงเท่ำทีม่คีวำมจ ำเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่ำบรษิทัจดักำรกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลำในกำรรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท ำกำร  

 3.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรบัซื้อคนื:  

ทุกวนัท ำกำร ในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชยไ์ทย ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน (ถ้ำมี) และวันท ำกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรับช ำระค่ำซื้อขำย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถำ้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน (ถำ้ม)ี 

      3.7  กำรขำยคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ 

3.8  รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

 3.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว 
ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำรใหท้รำบ 

2  บรษิทัจดักำรจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” “กำรหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

   4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม:   

ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ำยเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่ำ    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถำบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมำจำกกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำร
จดักำรของบรษิัทจดักำรจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขในหวัขอ้กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อกำรเสนอขำยภำยหลงั
กำรเสนอขำยครัง้แรก หรอืหวัขอ้กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำง
อื่น 

4.1   วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

-  กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรในช่วงระยะเวลำ
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมขอ้ 2.2 วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

-  กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

     กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร หรอื 
สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภำยในกองทุนเดยีวกนั สำมำรถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รำยละเอียดในค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทำง จ ำนวนเงนิหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
ต้องกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทุนต้นทำง และชื่อกองทุนปลำยทำง พรอ้มเอกสำรประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี และน ำส่งได้ที่บรษิัทจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื และบรษิัทจดักำรหรอืผูส้นับสนุน 
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กำรขำยหรอืรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรบัค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐำน ทัง้นี้ 
บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงนี้  ไปช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลำยทำง ตำมรำยละเอียดที่ระบุไวใ้นค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด เมื่อ 
บรษิทัจดักำรไดท้ ำรำยกำรสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรยกเวน้ขอ้ก ำหนดเรื่องมูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร มำยงักองทุนนี้  
สำมำรถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ ำกำรทุก
แห่งของบรษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลำท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้
เพิ่มเติมในอนำคต และสำมำรถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี พรอ้มเอกสำรประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) และน ำส่งได้ที่บริษัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดักำรได้ท ำ
รำยกำรสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรยกเว้นขอ้ก ำหนดเรื่องมูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส ำหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดในใบ
ค ำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบักำรเปิดบญัชกีองทุนรวมตำมหวัขอ้ กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตจำก
บรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น )  

       4.2  วนัเวลำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ำมเงื่อนไขวนัเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรก ำหนดใหว้นัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบักำรลงทุน (ถำ้ม)ี และวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ำมเงื่อนไขวนัเวลำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรก ำหนดใหว้นัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบักำรลงทุน (ถำ้ม)ี และวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

     4.3  รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ ำนวณรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ ำนวณได้ ณ สิ้นวนัท ำกำรรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลังจำกที่บรษิัทจดักำรได้รบัค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ที่
สมบูรณ์ และได้ท ำรำยกำรสับเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)  และ/หรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

รำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน ทีค่ ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจำกวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัค ำสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง และไดท้ ำรำยกำรสบัเปลี่ยนแลว้ บวกดว้ย
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ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี และ/หรอืค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย(์ถ้ำม)ี  

  เงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

  1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทำงและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี ำนวนหน่วยลงทุน หรอืมูลค่ำหน่วย
ลงทุนสูงกว่ำข้อมูลที่ปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมผีลท ำให้หน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ (ถ้ำม)ี บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลำยทำง  

 ทัง้นี้หำกบรษิทัจดักำรจะเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะตดิประกำศ
รำยละเอียดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ทรำบ  

  2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หำกไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยหรือ   
ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมอตัรำและวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด  

 เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 1. บรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำร
ทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 2. บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดักำรจะติดประกำศรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำร
ทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ กำรบรกิำรธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

- กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี 

- บรกิำรซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรศพัท ์(ถำ้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.2  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได้ 

 3.  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อ
ควำมเหมำะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืที่ใช้ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี
จ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

 4. บรษิทัจดักำรจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้“กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ” และ “กำรหยุดรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 
หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำ
ให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะไม่
ด ำเนินกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนกำรด ำเนินกำร 
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ภาคผนวก 3 

       ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

          1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจงึอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น  

    ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงนิใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1   
  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติำม 
  หลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร  

1.2 สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำร
ได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีถู่กต้องครบถว้นและมกีำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ บลจ. สำมำรถเขำ้ถงึไดเ้พื่อ
น ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท ำตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรคำ้ B/E หรอื P/N ดงักล่ำวตอ้งมกีำรรบั
อำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.1.2  ธนำคำรออมสนิ  

2.1.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

2.1.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

2.1.5  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2.1.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

 2.1.7  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

 2.1.8  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบี้ย (ถ้ำ
ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

  ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property  

  ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงันี้ 

  1.   กรณีเป็นหน่วยทีก่ำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย 

  1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2   ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่ำวตอ้งมนีโยบำยกำรลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บักำร
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง)  
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1.1.2.1   มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้

1.1.2.2  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขำยใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของผูร้บัฝำก ดงันี้ 

1.ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.ธนำคำรออมสนิ  

3.ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

4.ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

6.ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8.ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

9.สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

10.สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 : ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

กำรลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

                      1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1  ธนำคำรพำณิชย ์(ธพ.) 

1.2  บรษิทัเงนิทุน (บง.) 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์(บค.) 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล,) 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

2.  ตรำสำรทีใ่ชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี้ 

2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งม ีcredit rating 
อยู่ในอนัดบั investment grade 
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2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝำก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ที ่ธพ. บง. หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระ
ผกูพนั ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่
ถงึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E หรอื P/N ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

2.5 ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอืมขีอ้มลูรำคำทีน่่ำเชื่อถอื
และอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงันี้ 

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit 
rating ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูรำคำที่
น่ำเชื่อถอืและอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยตอ้สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit 
rating ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดเพิม่เตมิโดยอำศยัอ ำนำจตำมขอ้  10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกำศ 

3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90วนั 

4. ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบิตัสิ ำหรบักำรลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย TMBA หรอื TSFC 

4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรไปซื้อขำยหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นกำรขำยหรอืโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว 

4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ทีเ่ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยว่์ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และววธิกีำรในกำรกู้ยมืเงนิในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญำ ตอ้งมมีลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำม
วธิกีำรดงันี้ 

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

 ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์หรอืตราสารตาม reverse 
repo 

4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่ำหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรยีกให้
คู่สญัญำโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็น
กรณีตำม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั มี
มลูค่ำน้อยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1+discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท หรอืไม่เกนิ 5% 
ของรำคำซื้อ แลว้แต่จ ำนวณใดจะต ่ำกว่ำ และมกีำรก ำหนดเรื่องดงักล่ำวไวใ้นสญัญำ ซึง่ไดก้ ำหนดโดย
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พจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็
ได ้

4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี้ 

4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีำรค ำนวณ 

4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรอืค ำรวณเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบั
คู่สญัญำรำยเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนี้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำก
หลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตำม 4.4.2 (ถำ้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจำก reverse repo 
รำยกรอื่นได ้

4.6  discount rate ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ 
หลกัทรพัย ์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.   คู่สญัญำ ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญำดงักล่ำวกระท ำ
กำรในฐำนะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถประกอบธุรกจิหรอืด ำเนินกจิกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนำคำรพำณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่ำทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรำยตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดเพิม่เตมิ 

2.   หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี ่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.   กำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 

3.1  ด ำเนินกำรใหม้กีำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนัจำกผูย้มืเพื่อเป็นประกนักำรใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. 
หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่มี credit rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
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3.1.6  ตรำสำรหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืค ้ำประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนักำรคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีำยชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบำยกำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได้ 

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด ำเนินกำรใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรอืด ำเนินกำรโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้
บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนี้เอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขำยต่อหรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ ำเงนิสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย์ หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝำกหรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝำก หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนำคำรทีม่ี
กฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผูกพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดงันี้ 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.5.4  reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำทีม่ลีกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำย
อย่ำง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได้ 

1.2 อตัรำดอกเบีย้ 

1.3 อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตวัแปรตำม 1.1 – 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.5 

1.7 underlying อื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ในกรณีที ่derivatives อำ้งองิกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำทีอ่ำ้งองิดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot 
price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้  ทัง้นี้ รำคำของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
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underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพร่หลำย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่ำง
ชดัเจนในโครงกำร 

2.2  เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีซ่ื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำซึง่ซื้อขำยนอกศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (OTC Derivatives) 
ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้
ตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรอืผูค้ำ้สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรส่งมอบสนิคำ้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้ำทีส่่งมอบสนิคำ้นัน้กต็ำม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตำม 1.5 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่ำง ๆ ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมกีำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้ำหนัก ≤ 20% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้ำหนัก ≤ 35% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

กำรพจิำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิ หรอืเป็นดชันีรำคำทองค ำหรอื
น ้ำมนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรอื
สญัญำนัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและท ำหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงอสิระจำก บลจ. ทัง้นี้ หำก
ปรำกฏว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย 

3.4  มกีำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนสื่อทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอย่ำงทนัเหตุกำรณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำย
อย่ำงดงันี้ 

3.5.1  รำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ของสนิคำ้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคำ้โภคภณัฑท์ีค่ ำนวณจำกรำคำปัจจุบนัหรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของสนิคำ้โภคภณัฑ์
สนิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง 
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3.5.3  รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีอ่ำ้งองิกบัดชันีสนิคำ้โภคภณัฑ์ตำมขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งองิจำกรำยงำนของหน่วยงำน
รำชกำรของประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที ่บรษิัทจดักำรแสดงใหเ้หน็
ไดว่้ำวธิกีำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

4. หลกัเกณฑ์กำรจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องในจ ำนวนทีเ่พยีงพอต่อภำระทีก่องทุน
อำจตอ้งช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลำทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดควำมเสีย่ง กำรลงทุน
ใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดักำร ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทำ้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ.  ใหค้ ำนวณและแจง้มลูค่ำ
ยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนีัยส ำคญั ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง
ค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทนัท ี

6.3  คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษิทัจดักำรรอ้งขอได้ 

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives บรษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 

7.2  เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำทีอ่ยู่ใน
ฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช ำระเงนิตำมขอ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งเมื่อ
เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งครบก ำหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ 
credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก ำหนดตำมปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่ำ obligation จะมเีพยีงรำยกำร
เดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดใหผู้ข้ำย
ประกนัควำมเสีย่งมหีน้ำทีช่ ำระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง
เป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำร
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสนิทรพัยร์ำยนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะ
ครบก ำหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งของสนิทรพัยอ์้ำงองิ
ทีเ่กดิจำกกำรลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจำกสนิทรพัยอ์ำ้งองิ โดยผู้ขำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระ
ผกูพนัทีจ่ะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงทีห่รอือตัรำลอยตวัทีอ่ำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ตำมทีจ่ะตกลงกนั 
และส่วนทีล่ดลง (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ เพื่อแลกกบักำรทีผู่ซ้ื้อประกนัควำม
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำย
ประกนัควำมเสีย่ง จนกว่ำจะเกดิ credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมทีส่ ำนักงำนยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
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7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมำยอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก ำหนดทีท่ ำใหส้ทิธทิีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนี้หรอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ credit 
derivatives นัน้อำ้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก ำหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อยหรอืกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์  ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS 
ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขำ้ผกูพนัตำมขอ้ตกลงกบักจิกำรเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนเขำ้ผูกพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำทีจ่ะลงทุน 

        2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจงึอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอื
หลำยอย่ำงตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนก ำหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดย
วธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงนิใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่ำงประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑ์
ทีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร 

1.2 สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้
มกีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคนืผู้
ออกตรำสำรได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีถู่กต้องครบถว้นและมกีำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ บลจ. สำมำรถเขำ้ถงึได้
เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท ำตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1. 

    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรคำ้ B/E หรอื  
              P/N ดงักล่ำวตอ้งมกีำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.1.2 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1  

   ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้    
   จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :   ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ในต่างประเทศ 

                       ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงันี้ 

                       1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ 

                           1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS 
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   1.1.1 มคีุณสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

   1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศ ที่ก ำกบัดูแลด้ำน
หลักทรพัย์และตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ 
WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนก ำกับดูแล ที่เป็น
สมำชกิสำมญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ  กองทุน CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำว
ต้องอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดูแล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทุน
เพื่อผูล้งทุนรำยย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ำกบัดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมมีำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผู้ลงทุน อย่ำงเพยีงพอ  ทัง้นี้ 
ตำมรำยชื่อประเทศทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดงักล่ำวต้องมกีำรจ ำกดักำร
กู้ยมืไวเ้ฉพำะกรณีมเีหตุจ ำเป็นในกำรบรหิำรสภำพคล่องเป็นกำรชัว่ครำวเท่ำนัน้ และมนีโยบำยกำรลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำ
แท่ง) 

1.1.4.1 มกีำรลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มกีำรลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
product limit ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สำมำรถลงทุนได้ และเมื่อน ำทรพัย์สนิที่ไม่สำมำรถลงทุนได้มำ
ค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่ำว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน โดยก่อนกำรลงทุน 
บลจ. ต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล เหตุผลควำมจ ำเป็นและค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใน
ลกัษณะดงักล่ำวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของผูร้บัฝำก ดงันี้ 

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั  
   กำรเงนิ  

2. ธนำคำรออมสนิ  

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
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4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

9. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

10. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 1 – 9 

              ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

กำรลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1 ธนำคำรพำณิชย ์(ธพ.) 

1.2 บรษิทัเงนิทุน (บง.) 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์(บค.) 

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล,) 

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

2. ตรำสำรทีใ่ชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี้ 

2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งม ีcredit 
rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝำก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ที ่ธพ. บง. หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีำระ
ผกูพนั ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่
ถงึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E หรอื P/N ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดนกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 
ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

 2.5 ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอืมขีอ้มลูรำคำทีน่่ำเชื่อถอื
และอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งมcีredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

 2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating 
ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

 2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูรำคำที่
น่ำเชื่อถอืและอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยตอ้สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

 2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating 
ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้
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 2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

                       2.7 ทรพัยส์นิอื่นตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดเพิม่เตมิโดยอำศยัอ ำนำจตำมขอ้ 10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกำศ 

                        3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกนิ 90วนั 

                        4. ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบิตัสิ ำหรบักำรลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย TMBA หรอื TSFC 

4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรไปซื้อขำยหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นกำรขำยหรอืโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว 

4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ทีเ่ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยว่์ำดว้ยหลกัเกณฑ ์  
     เงื่อนไขและวธิกีำรในกำรกูย้มืเงนิในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของ  
     กองทุนรวม 

4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญำ ตอ้งมมีลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณ   
     ตำมวธิกีำรดงันี้ 

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ > (รำคำซื้อ x (1+discount rate)) 

ทัง้นี้ รำคำซื้อ = รำคำทีก่องทุนช ำระใหแ้ก่คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นค่ำซื้อหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรตำม    
reverse repo 

                      4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ > (มลูค่ำ reverse repo x (1+discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บลจ. ตอ้ง  
        เรยีกใหคู้่สญัญำโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1    
        เวน้แต่เป็นกรณีตำม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั   
        มมีลูค่ำน้อยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1+discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท หรอืไม่   
        เกนิ 5% ของรำคำซื้อ แลว้แต่จ ำนวณใดจะต ่ำกว่ำ และมกีำรก ำหนดเรื่องดงักล่ำวไวใ้นสญัญำ ซึง่   
        ไดก้ ำหนดโดยพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่   
        ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 กไ็ด ้

               4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี้ 

4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีำร   
        ค ำนวณ 

4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรอืค ำรวณเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่   
        กบัคู่สญัญำรำยเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนี้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรม   
        หนึ่งจำกหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตำม 4.4.2 (ถำ้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจำก  
        reverse repo รำยกรอื่นได ้

  4.6 discount rate ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถงึปัจจยัควำมเสีย่งของ   
       คู่สญัญำหลกัทรพัย ์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อแลว้ 

 ส่วนท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ  
              ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญำ ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญำดงักล่ำวกระท ำกำรใน
ฐำนะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถประกอบธุรกจิหรอืด ำเนินกจิกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 
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1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนำคำรพำณิชย์ 

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่ำทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรำยตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรอื   
   หลกัทรพัยท์ี ่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. กำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 

3.1 ด ำเนินกำรใหม้กีำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนัจำกผูย้มืเพื่อเป็นประกนักำรใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น   
     หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิทัเงนิทุน.    
        หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ 
        แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใด 
        อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น  
          credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตรำสำรหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้ำประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนักำรคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีำยชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบำยกำรลงทุนใน   
        ตรำสำรทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

  3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรอืด ำเนินกำรโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้  
       บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนี้เอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขำยต่อหรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำม 
     หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ ำเงนิสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย ์หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝำกหรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝำก หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนำคำรที่ม ี
          กฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผูกพนั 
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3.5.2.2 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั 
          ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
          ดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating  
            ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำทีม่ลีกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยว่์ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัระบบงำน สญัญำยมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัใน
ธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้้องม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำย 
   อย่ำง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได้ 

1.2 อตัรำดอกเบีย้ 

1.3 อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตวัแปรตำม 1.1 – 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.5 

1.7 underlying อื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ในกรณีที ่derivatives อำ้งองิกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำทีอ่ำ้งองิดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot price) หรอื
รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี้ รำคำของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพร่หลำยดว้ย 

 2. เงื่อนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่ำง 
     ชดัเจนในโครงกำร 

2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีซ่ื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives on Organized  
       Exchange) 

  2.2.2 กรณีเป็นสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำซึง่ซื้อขำยนอกศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (OTC Derivatives) ในประเทศไทย 
ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ หรอืผูค้ำ้สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

  2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรส่งมอบสนิคำ้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่
       กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้ำทีส่่งมอบสนิคำ้นัน้กต็ำม 

      3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

          ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตำม 1.5 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

  3.1 เป็นดชันีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั    
     ต่ำง ๆ ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ   
     ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมกีำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอสิระดว้ย 
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       3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

       3.2.1 ดชันีทีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

 3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้ำหนัก ≤ 20% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

 3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้ำหนัก ≤ 35% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

 ในกรณีทีเ่ป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้   

 3.2.1.1  

 กำรพจิำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง  
 กบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิ หรอืเป็นดชันีรำคำทองค ำหรอื   
        น ้ำมนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรอืสญัญำนัน้   
          โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและท ำหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงอสิระจำก บลจ. ทัง้นี้ หำกปรำกฏว่ำสถำบนั
ดงักล่ำวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงมี
ประสทิธภิำพดว้ย 

 3.4 มกีำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนสื่อทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอย่ำงทนัเหตุกำรณ์ 

 3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำงดงันี้ 

3.5.1 รำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ของสนิคำ้โภคภณัฑ์ 

3.5.2 ดชันีสนิคำ้โภคภณัฑท์ีค่ ำนวณจำกรำคำปัจจุบนัหรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของสนิคำ้โภคภณัฑส์นิคำ้   
        ใดสนิคำ้หนึ่ง 

3.5.3 รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีอ่ำ้งองิกบัดชันีสนิคำ้โภคภณัฑ์ตำมขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งองิจำกรำยงำนของหน่วยงำนรำชกำรของประเทศ
ไทยหรอืต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที ่บรษิทัจดักำรแสดงใหเ้ห็นไดว่้ำวธิกีำรค ำนวณของผูพ้ฒันำ
ดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

     4. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องในจ ำนวนทีเ่พยีงพอต่อภำระทีก่องทุนอำจ   
  ตอ้งช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลำทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที ่  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

   5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดควำมเสีย่ง กำรลงทุนใน derivatives 
ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives 

         บรษิทัจดักำร ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

 6.1 ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทำ้ยของ
แต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ. ใหค้ ำนวณและแจง้มูลค่ำยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

 6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนีัยส ำคญั ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้
มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทนัท ี

 6.3 คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษิทัจดักำรรอ้งขอได้ 
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    7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives บรษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงันี้ 

 7.1 เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 

 7.2 เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำง  
      ใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำทีอ่ยู่ในฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระ
ผกูพนัทีจ่ะตอ้งช ำระเงนิตำมขอ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ควำมเสีย่งครบก ำหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก ำหนดตำมปกต)ิ ทัง้นี้ ไม่ว่ำ 
obligation จะมเีพยีงรำยกำรเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดให้
ผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมหีน้ำทีช่ ำระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมี
กำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสนิทรพัย์รำยนัน้  

          แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit    
  Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งของสนิทรพัยอ์้ำงองิทีเ่กดิจำกกำร
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจำกสนิทรพัยอ์ำ้งองิ โดยผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระผกูพนัทีจ่ะจ่ำยผลตอบแทนใน
อตัรำคงทีห่รอือตัรำลอยตวัทีอ่ำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ตำมทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิ เพื่อแลกกบักำรทีผู่ซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสีย่ง จนกว่ำจะเกดิ credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่
เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื  
     สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมทีส่ ำนักงำนยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอื 
       กฎหมำยอื่น 

  7.3.2 ไม่มขีอ้ก ำหนดทีท่ ำใหส้ทิธทิีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนี้หรอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที ่credit    
               derivatives นัน้อำ้งองิเสื่อมเสยีไป 

  7.3.3 ไม่มขีอ้ก ำหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อยหรอืกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนใน
หน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบั ตรำสำร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขำ้ผกูพนัตำมขอ้ตกลงกบักจิกำรเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มี
ขอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนเขำ้ผูกพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะลงทุน 

  3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม :  

บรษิทัจดักำรจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตำมทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บรษิทั
จดักำรจะลงทุนใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำกผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 
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1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
      แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อก    ตรำสำร

มลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล

เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผูกพนัมภีูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign 
rating อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
 5.1   เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม  

 กฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บั 
 อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีด

ตำมแบบ Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระ < 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ ี
ภำระผูกพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิ

สถำบนักำรเงนิ  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำด และขนำดย่อม

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.2   ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 
6.4   ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตรำสำร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะ
ตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้มีภำระผูกพัน
ตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ี

ลกัษณะท ำนองบุคคลตำมขอ้ 
6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4     ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment 

grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OCT Derivatives 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน    
      benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำยกำรลงทุน
ในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำร
เช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนก ำหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ระหว่ำง IPO 
เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 
3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย Property ของกองทุนทีม่กีำรกระจำยกำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมี
ลกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิกำรเดยีวกนั

หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
  

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange. 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนำคำรพำณิชย์ 
1.3  บรษิทัเงนิทุน 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี เวน้
แต่เป็น MF ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ย
ตำมรอบอำยุกองทุน 

-   อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำร

รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได้ 

2.2   เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  

2.3   total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 
(ขอ้นี้ไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ทีม่อีำยุไม่เกนิ
อำยุกองทุนหรอืรอบกำรลงทุนของ MF หรอืมกีำรลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้งกบัอำยุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุน

ทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit) แต่ไม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืตรำสำร Basel lll ทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 อตัรำส่วน

กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment gradeหรอืไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม  derivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำม 
(hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่  

6.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่
เพื่อกำรลดควำมเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซบัซอ้น จ ำกดั net exposure ทีเ่กดิ

จำกกำรลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

 6.2.2  กรณีกองทุนมกีำรลงทุนแบบซบัซอ้น จ ำกดั net exposure ทีเ่กดิจำก
กำร ลงทุนใน derivatives โดยมลูค่ำควำมเสยีหำยสงูสุด (value-at-
risk : VaR) ของกองทุนตอ้งเป็นดงันี้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่ำของ VaR ของ benchmark 

หมำยเหตุ: “กำรลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมำยควำมว่ำ  กำรลงทุนในสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื
กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่คีวำมซบัซอ้น (exotic derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไม่นับ
รวมกำรถอืหุน้ของกองทุนรวมวำยุภกัษ์) 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอืตรำ
สำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (Financial Liability)  ของผู้
ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชลี่ำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด 
บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมูลค่ำหนี้สนิทำง
กำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทำงกำรเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมูลที่มกีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำ
สำรไม่มีหนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชลี่ำสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร ให้ใช้อัตรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (Bond Issuance Program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรทีอ่อกใหม่และ
ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดงักล่ำวเป็นรำยครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 1. 

– 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 

ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กบักำรลงทุนดงันี้ 
  (1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  
(1.1)  มขีนำดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 

หมำยเหตุ: *หนี้สินทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบกำรเงนิตำม
มำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล เช่น  International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เรื่อง กำร
ลงทุนของกองทุน”  

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้ำด
คุณสมบตัใินกำรเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขำดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ  ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2)  จ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่ำ 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขำดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 6 ในส่วนนี้ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดแล้ว บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่ำว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ ำหน่ำยทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรำยงำนต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่ำว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตำม (2) บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลตำมวรรค
หนึ่ง พรอ้มสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
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2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำม อตัรำส่วน
กำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจำกกำรลงทุนเพิม่ บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัทีก่ำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจน จดัเก็บส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดเวน้แต่
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 5 

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลำดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก)  ภำยใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรพัย์สนิ 
ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ตำมขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภำยใน 90 วนันับแต่วนัสุดทำ้ยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดแล้ว บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนได้ และจดัส่ง
รำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดตำม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิัทจดักำรต้องจดัท ำ
รำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(concentration limit) ตำมที่ก ำหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจำกกำรปฏบิตัติำม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดักำรต้อง
ด ำเนินกำรดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ ำนวนทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุน เวน้แต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยไดร้บักำรผ่อนผนัจำก
ส ำนักงำน 

(ข)  ลดสดัส่วนกำรถือหุ้นหรอืลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรอืยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ
บรษิทัจดทะเบยีน และกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวเป็นผลใหก้องทุนไดม้ำหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขำ้ม
จุดทีต่อ้งท ำค ำเสนอซื้อ 

ควำมในข้อ 2 มใิห้น ำมำใช้กบักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่ำงประเทศที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมสี่วนได้เสยีในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณ ี

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
หำกปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมควำมมสี่วนไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 

(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2) หำ้มมใิห้แก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรเพื่อขยำยวงเงนิส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่ำวทีไ่ดจ้ดทะเบียน
ไวก้บัส ำนักงำนแล้ว จนกว่ำกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุนทีก่ ำหนด 

(3) ในกรณีที่มกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่มผีู้รบัผดิชอบกำรบรหิำรจดักำรกองทุน
ดงักล่ำวเป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม และมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นใด
จำกกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้ำซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่ำงประเทศ ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุน
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รวมแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่ำว รวมถงึเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ในกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยนัน้ ภำยใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(4) ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตำมที่ก ำหนดแล้ว ให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจดัท ำรำยงำนข้อมูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีอ่ตัรำส่วนกำรลงทุนเป็นไปตำมทีก่ ำหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
หำกปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมควำมมสี่วนไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 

(1) ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลำ 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(3) หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถแก้ไขอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้ใหจ้ดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักล่ำว รวมถงึวนัทีอ่ตัรำส่วนเป็นไปตำมทีก่ ำหนด และจสั่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 4 (2)  

ในกรณีที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถแก้ไขอัตรำส่วนกำรลงทุนได้ ห้ำมมิให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนด และให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจดัท ำ
รำยงำนตำมขอ้ 4(3) พรอ้มสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 4(2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรอืขอ้ก ำหนดทีส่ำมำรถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฎกรณีดงัต่อไปนี้ 
จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรอืขอ้ก ำหนดทีส่ำมำรถลงทุนได้ บรษิทัอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ
ดงักล่ำวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธจิำกกำรเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตำม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธติำม (1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรบรจิำค 

ในกรณีทีม่กีำรลงทุนตำมขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำให้บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดักำรมคีวำมเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดักำร
สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยต้องค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินกำรของบรษิัทจดักำรในเรื่องดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลำทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวทัง้นี้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร หรอืวธิกีำรอื่นๆ ตำมทีบ่ลจ.ก ำหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำรต้องด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ ำใหม้กีำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

1.2 ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรอืด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำร
แกไ้ขสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่
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เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ทำงบรษิทัจดักำรจะไม่นับช่วงเวลำระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึง่มรีะยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลำทีก่องทุนจ ำเป็นตอ้งรอกำรลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท ำกำรขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก ซึง่มรีะยะเวลำไม่เกนิ 10 วนัท ำกำร ทัง้นี้ยงัตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส ำคญั 

ในกำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้วีธิกีำรในกำรใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในกำรที่
จะออกจำกกองทุนรวมก่อนทีก่ำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีำรดงักล่ำวตอ้งมรีะยะเวลำเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดักำรตอ้งงด
เกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยจนกว่ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่
ครบก ำหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบับรษิทัจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

(ประจ าปี 2566) 
(TH, US, UK, IRL) 

 
วนัที ่2 มกรำคม วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่16 มกรำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่6 กุมภำพนัธ์  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ์  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่6 มนีำคม  วนัมำฆบูชำ 
วนัที ่17 มนีำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษำยน  วนัพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวนัทีร่ะลกึมหำจกัรบีรมรำชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่10 เมษำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่13 เมษำยน  วนัสงกรำนต ์            
วนัที ่14 เมษำยน  วนัสงกรำนต ์            
วนัที ่1 พฤษภำคม  วนัแรงงำนแห่งชำต,ิ วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภำคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่5 พฤษภำคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่8 พฤษภำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศองักฤษ 
วนัที ่29 พฤษภำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ และองักฤษ 
วนัที ่5 มถิุนำยน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สุทดิำ พชัรสุธำพมิลลกัษณ  

พระบรมรำชนิี และวนัวสิำขบูชำ, วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่19 มถิุนำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่3 กรกฎำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่4 กรกฎำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่28 กรกฎำคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลง

กรณ พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหำคม  วนัอำสำฬหบูชำ 
วนัที ่7 สงิหำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่14 สงิหำคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิติิ ์พระบรมรำชนิีนำถ  

พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชำติ 
วนัที ่28 สงิหำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่9 ตุลำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่13 ตุลำคม วนัคล้ำยวนัสวรรคต พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช  

บรมนำถบพติร 
วนัที ่23 ตุลำคม  วนัปิยมหำรำช 
วนัที ่30 ตุลำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่10 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  

(ประจ าปี 2566) 
(TH, US, UK, IRL) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่24 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่5 ธนัวำคม วนัคล้ำยวนัพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลย

เดชมหำรำช บรมนำถบพติร วนัชำต ิและวนัพ่อแห่งชำต ิ
วนัที ่11 ธนัวำคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่22 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่26 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ ทัง้น้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุม พินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว 
บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การ
เปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


