
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์, CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger Fund     
(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GOLD8P) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุน เ ปิดพรินซิ เ พิล  โกลด์  8  เปอร์เซ็นต์  ท ริกเกอร์ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินบาท  และดอลลาร์สหรฐั ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• การก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุน
เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การก าหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรบัประกนัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าท่ี
ก าหนดเม่ือเลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทัง้น้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการ
คาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด าเนินการเลิกกองทุนหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด้ 

• มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุน มีการก าหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การก าหนดผลตอบแทนซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนมิได้
เป็นการรบัประกนัหรือท าให้คาดหวงัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามนัน้ 

• ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ ตอนส้ินวนัท าการไม่ใช่ราคาทองค าท่ีซื้อขายระหว่างวนั 
ซ่ึงราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองค าท่ีสามารถซื้อขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• บริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการเลิกกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี 
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์ 
Principal Gold 8 Percent Trigger Fund (PRINCIPAL GOLD8P)  

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 



 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 
 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
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หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต ์
ทรกิเกอร ์

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หมายถงึ บุคคลที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าที่ขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณีของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผู้ถือห น่วยลงทุนของกองทุน เปิดพรินซิ เพิล  โกลด์  8 
เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต
ใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซื้อขาย  หมายถงึ  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่
รบัซื้อคนื และหรอืวนัหยุดท าการของประเทศของกองทุน
หลกั และหรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 
(ถา้ม)ี และหรอืวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่ก าหนดใน
หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
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แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิ
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน
หน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิัททีม่หีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัที่
มีหลักทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือบริษัท
มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบียนกับส านั กงานคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัย์
ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ    บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา  
 วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟ ู หมายถงึ    กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม 
 กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ    กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ    กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาด  
 พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้ 
 กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2)  
 ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives  
 Meeting of East Asia and Pacific Central Banks  
 (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
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Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  
ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property  กองทุน infra และ
กองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
ตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน private equity   หมายถงึ  กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจดัตัง้ขึน้ในรปู
ของบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกจิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  

             1. กจิการเงนิรว่มลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ   
    ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการ 
    ก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่ถอื 
    เป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ 
    กองทุนส่วนบุคคล  

             2. กจิการเงนิรว่มลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ   
    ครบถว้นดงันี้  

                 (ก) มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต่     
         2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหา   
         ประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใด  
         หรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

                 (ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ   
         เงนิทุนและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน  
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             (ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญา   
     การลงทุนในหุน้หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิ 
     สทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยม ี  
     ส่วนในการก ากบัดแูลแผนธรุกจิ การด าเนินงานหรอืการ   
     ปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดใน   
     ลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของ  
     กจิการดงักล่าว   

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร  
     (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
     ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอื ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   5 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื    
    กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขาย 
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ  ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
    ซื้อหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด 
เกีย่วกบัวธิกีารในการซื้อขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซื้อขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซื้อเสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 
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บรษิทัใหญ ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มติ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ     
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
จดัการ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 
ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 
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หน่วย private equity   หมายถงึ หน่วยของกจิการเงนิรว่มลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ 
ใบทรสัต ์ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิ ของ
กจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ไม่ว่ากจิการ
ดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด  

             1. กจิการเงนิรว่มลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ   
    ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการ   
    ก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่ถอื   
    เป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ   
    กองทุนส่วนบุคคล  

             2. กจิการเงนิรว่มลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ    
    ครบถว้นดงันี้  

                 (ก) มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่    
         2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหา   
         ประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใด    
         หรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

                 (ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ    
         เงนิทุนและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน  

                 (ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท า   
         สญัญาการลงทุนในหุน้หรอืการสนับสนุนทางการเงนิที ่  
         ก่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน   
         ภายหลงั โดยมส่ีวนในการก ากบัดแูลแผนธุรกจิการ    
         ด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการ      
         ด าเนินการอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาท   
         ต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว   

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 
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CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
     หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่
มผีลต่อการช าระหนี้ (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการ
ประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนยีม
ส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   9 

Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีน
มาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 
Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขาย
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ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณค่าตาม
มาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD  หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าที่
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัด
ช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   11 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์ 

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

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL GOLD8P 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้เดยีว  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) :  ไมก่ าหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

 (1) กองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และเลกิโครงการหากหน่วยลงทุนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.85 
บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั และวนัท าการถดัไปทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเงนิฝาก
ทัง้หมด และสามารถรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ต ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  โดยหาก
หน่วยลงทุนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.80 บาท ต่อหน่วยในวนัใดวนัหนึ่งเพยีงวนัเดยีว และสามารถรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ต ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยเท่ากบัมลูค่า
ทรพัยส์นิคงเหลอืทัง้หมด หลงัหกัค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายใดๆแลว้  

ณ วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนั
เน่ืองจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินการดงักล่าว (ถา้ม)ี 

 (2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
  หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิ 
  คนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที ่ 
    สามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุน 
    รวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของ 
   โครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน 
    เพื่อส่งเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตใุหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัจิดัตัง้กองทุน
สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   13 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

    2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 271,519,584.46 บาท  

    2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) : ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ 
          อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 127,151,958.4460 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : ไม่ก าหนด 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน  
     ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน 
     ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองค าในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค า โดยผูล้งทุนสามารถรบัความเสีย่งของราคาทองค าได ้รวมถงึสามารถรบัความ
เสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

    3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ทรพัยส์นิทางเลอืก 

การลงทุนของนโยบายการลงทนุในทรพัยส์นิทางเลอืก : ทองค า 

รปูแบบกองทุนรวมทองค า :  กองทุนรวมทองค าแบบทัว่ไป 

    3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี  Feeder Fund)  : SPDR GOLD Trust 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : สงิคโปร ์(SINGAPORE) 

เป็นกองทุน UCITS 

 3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ   

    3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

      3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
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3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันชีีว้ดั และใน
บางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :  

ดชันีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) สดัส่วน (%):100.00 

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกั
ทีก่องทุนไปลงทนุได ้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าว
ผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียง
กองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของ
ราคาทองค า ซึ่งบรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น และตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง  ทัง้นี้ 
กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
สงิคโปร์ เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน  

2)  ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่อีายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ หน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3)  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) 
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในสกุลเงนิต่างประเทศทีก่องทุนถอือยู่เทยีบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ลงทุนในต่างประเทศ  ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร
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หรอืผู้ออก (issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) 

เงือ่นไขอื่นๆ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื sub-
classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนต่างไปจากทีร่ะบุในรายละเอยีด
โครงการกองทุนนี้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทน
กองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและ
รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยบรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอื
กองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน กองทุนหลกั (classes หรอื 
sub-classes) หรอืกองทุนต่างประเทศที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิัทจดัการอาจ
ยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎิบตั ิหรอืกรณีอื่นใดที่
เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเกิด
ภาวะสงคราม เป็นตน้ 

 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และปรากฎ
ว่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสุทธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทนุต่างประเทศไมม่ี
วตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทาง 

2. ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใด
ตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการด าเนนิการดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 
3 วนัท าการนบัแตว่นัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหต ุ

2. ปฎบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหต ุ
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3.  รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

4. เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน
รบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการใหบุ้คลากรที่
เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการให้บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ
ดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงาน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น า
เรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือก และ/หรือ 
เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุน SPDR Gold Trust:  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 

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

ทีไ่มแ่สวงหาก าไรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ    : SPDR Gold Trust 

ประเภท   :  กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund)ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ 
(New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(Singapore 
Stock Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาด
หลกัทรพัยฮ์่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมีนโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองค าหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของกองทุน 
ทัง้นี้ กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั   

กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของ
บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade)  

ค่าธรรมเนียม  :  ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี้ 

- ค่า Marketing Agent            0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

- ค่า Sponsor             0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

Trustee  : BNY Mellon Asset Servicing 

Custodian  : HSBC Bank USA, N.A. 

Website   : http:www.spdrgoldshares.com 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 12 พฤศจกิายน 2547 

Marketing Agency :  State Street Global Markets, LLC 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   17 

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund)และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จ์
ฟันด์ (hedge fund) ที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุน
ในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทองค า 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : FIF (ลงทุนในตา่งประเทศ ซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposureทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเสีย่งในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน) 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข
หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

       ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่ม ี  
    คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  
    1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้  
         ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให้   
         กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ   
         เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า   
         ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที ่  
         ยอมรบัในระดบัสากล  
2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
     2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N     
           ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
           2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
           2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
           2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
           2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
           2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
           2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
           2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
           2.1.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน   
     รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้   
               1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ   
                ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแท่ง)  

                1.1.2.1 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

                1.1.2.2 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์   
                          single entity limit ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.3 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์    
                          product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

         1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

    1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

         1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้    
                1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ดงันี้ 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทน
ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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ส่วนท่ี 5 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน
เช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย 
private equity ได ้โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่า
ทีจ่ะลงทุน 

3.13.2   ประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท า
สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 

       ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่ม ี  
    คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  
    1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้  
         ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้  
         กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ   
         เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า   
         ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที ่  
         ยอมรบัในระดบัสากล  
2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
     2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N     
           ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
           2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
           2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
           2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
           2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
           2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
           2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
           2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   21 

           2.1.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน   
     รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้   
               1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ   
                ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแท่ง)  

                1.1.2.1 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

                1.1.2.2 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์   
                          single entity limit ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.3 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์    
                          product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

         1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

    1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

         1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้    
                1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 
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2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ส่วนท่ี 5: ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั 
ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่ 
2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรือไม่ เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ
ผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่ งป ระเทศนั ้น
ต้ อ งมี  Sovereign rating อยู่ ใน
ระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้
มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 
  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ 
        เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
        ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
        ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน 
        ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
 6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
 6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  
≤ 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทุน และไม่ไดม้ี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิที ่

ลงทุนใน Benchmark +  
5% 
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคลตาม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 
6.5.1  OTC Derivatives 

6.6   หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  

6.7   หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 
3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา  
               แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% 
เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 
MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  
ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสาร
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 :  
อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

    รวมกนัไม่เกนิ 25% 

3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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 ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
limit) 

3.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(non- investment grade / unrated) 

 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
4 Derivatives ดงันี้ 

4.1  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ที ่  
   มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ   
   เสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด  
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงนิที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย
ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึง
กรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า 
investment grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให้  บ ลจ . 
ลงทุนเพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน  
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื  
  กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น 
        ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       (1.1)  มขีนาดเลก็  
       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ
กองทุน private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน   
    เป็นเหตใุหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

    (1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ   
         จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ี ่  
         บรษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แตต่อ้งไม่เกนิกว่า     
     90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง 
     ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการ   
     ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลง   
     คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

     ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า    
     รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตทุีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน     
     และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เป็นไป   
     ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ   
     ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม   
     อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว    
     ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที ่  
     ก าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่   
     ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(ก) ภายใน 30 วนันับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม 
     ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ    

     ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้    
     (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการ
ตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว  
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(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แตก่รณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ
ผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แตก่รณี  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม 
    ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่   
    เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5    
    วนัท าการตดิต่อกนั  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฟีดเดอรด์งักล่าว
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด  

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร
จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นกบักองทุนรวม
หรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเกีย่วกบั
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตผุลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ 
ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่
ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่
ก าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ท าการตดิต่อกนั  

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่   
     ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
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(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน    
     อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจส่ังรายงานดงักล่าวต่อ   
     ผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และ
จดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

5.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่   
     เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค  

6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตจุ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์  ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอ
การลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการ
ลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่้ลงทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

      ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคับ โดยวธิกีาร
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ
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ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการ
ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      - บรษิทัจดัการ 

      - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

                   5.2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรับผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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วิธีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการ
สัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
5,000 บาท 

ราคาสัง่ซือ้กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง  

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
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ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร์ ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อ
จองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร”์  

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท
จดัการจะระบุรายละเอียดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด์ 8 เปอร์เซน็ต์ ทรกิ
เกอร์” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก 

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงินค่า
ซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  
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5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ
ทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุ น
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

    5.2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 
35 ราย  

(2) ตามขอ้ 1.9 ขอ้ (2) 
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(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 
15 วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 
บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตาม   
 มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เว้นแต่   
 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอยา่ง  
 อื่นได ้

5.2.5.3   ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิ
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อ   
   หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
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ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้ อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (automatic teller 
machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้ 

3.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอื
ยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้
บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

ไม่ม ี 
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7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน:  

7.1 ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซื้อคนื 

7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ไม่ม ี

7.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

-รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

-รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4 รายละเอยีดการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการและตามวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิีก่ าหนดในหนังสอืชี้
ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิทัง้หมด เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขตามขอ้ 
1.9 (1) โดย 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืต่อจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทั
จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  
จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 
วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการโอนยา้ยกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3.  บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 
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7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสือแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน” และให้มผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แจง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลง
ต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้    

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีบุคคลท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงคใ์ห้จา่ยเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้
เป็นนิติบุคคล 

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บั
บรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่ อให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์   40 

หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเห็นของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าว
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจาก
โครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้ม
หรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อื
หน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิัทจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติภายหลงัจากครบระยะเวลาประมาณ 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัที่ส านักงานจดทะเบยีนกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคนืห น่วย
ลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน  

7.4.2.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนื
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้
ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่า
ในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2 การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 
และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจ านงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
แสดงความประสงค์แล้ว หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะจดัส่งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัท
จดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ขายคนื
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3 เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัและได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่า
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุน
ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต 
ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว 
ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

7.4.2.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการ
น าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงือ่นไขอื่น ๆ 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  
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2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 2.1  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบรกิาร 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น  

-  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) 
(ถา้ม)ี 

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

 2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลือโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ”  “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถา้ม)ี  
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7.5 ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาการรบัซื้อคนื : ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการเลกิกองทุน 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน รายละเอยีดตามขอ้ “รายละเอยีดการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.    การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีเ่ขา้เงือ่นไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9.(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด สบัเปลีย่นเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ    เดลี ่ตราสารรฐัระยะ
สัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้จ านวน 

กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่ านักงาน
จดทะเบยีนกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลกัฐานการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิัทจดัการ
และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมใน
อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย 

ลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ า 
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รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

วนัเวลาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการตามข้อ 1.9.(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด ไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยสอดคล้องกบัเงื่อนไข
วนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุน
เปิดปลายทาง  

กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ส านักงานจดทะเบยีนกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั
ท าการ และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
รบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุน
การขายในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขาย 

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีที่เขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามข้อ 1.9.(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด ไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยราคาสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีปกต ิ

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

 8.2.3  เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. ในการสบัเปลี่ยนกรณีปกต ิและกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง หากผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  
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2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. การช าระค่ารบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2)  บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้
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10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

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

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระท าได้ไม่เกิน  1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ
แลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.   การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ   
 การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให ้ 
 บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม  
 ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

13.    เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

 ไม่ม ี

14.    การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ ี

15.    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เรยีกเกบ็จากกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ทัง้นี้ในกรณีที่
กองทุนสามารถเลกิกองทุนไดก้อ่น 8 เดอืน บรษิทัจดัการอาจมคี่าใชจ้่ายมากกว่าอตัราค่าธรรมเนียมรวมทีก่ าหนดได ้

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ลา้นบาท : บรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมล่วงหน้าเตม็จ านวนหรอืบนัทกึค่าใชจ้่ายและตดัจ่ายเป็นครัง้ๆ ตามระยะเวลา
และจ านวนเงนิ โดยดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ ซึง่จะพจิารณาตดัจ่ายรวมทัง้สิน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ย
ละ 2.36 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีน  หรอื 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการจะคดิ
ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 3.54 ต่อปี 
ของจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2)  ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท : บรษิัทจดัการจะเรยีก
เกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็น
รายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน 
โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.54 ต่อปี ของจ านวนเงินทุนจด
ทะเบยีนของกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ลา้นบาท :  บรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเตม็จ านวนหรอืตดัจ่ายเป็นครัง้ๆตามระยะเวลาและจ านวนเงนิ โดย
ดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งจะพจิารณาตดัจ่ายรวมทัง้สิน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.31 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีน หรอื 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นครัง้ๆในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.47 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนที่ค านวณได้เป็นรายวัน โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิด
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ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 0.47 ต่อปีของ
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2) ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท :  บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บ
เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนแรก บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็ม 8 เดือน โดยใน
ระยะเวลาที่เหลอืคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.47 ต่อปีของจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม  

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิ้นหกัด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้น
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

 ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
 รวม 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น 

2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอน
หลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิ
เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ
ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

2.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

2.3  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากบั
ภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสาร
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

2.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอ
มต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์

2.5 ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสอืชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อ
น าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

2.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด 

2.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น 
ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสิทธิหรอืเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา 
ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

2.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย 

2.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

3. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบรษิัท
จดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามทีจ่่าย
จรงิ 

5. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
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7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม ตามทีจ่่ายจรงิ  

9. ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิตามจ่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืจะเรยีกเก็บเป็นครัง้ๆตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยในทางบญัชบีรษิัทจดัการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน หรอืทยอยตดัจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ 
การตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

11. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลง
นามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทุน ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.095 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน  

ทัง้นี้  บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนและเรยีกเกบ็ครัง้เดยีว ณ วนัจดัตัง้กองทุน โดย
ในทางบัญชีบริษัทจดัการจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ 
   บญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน คา่ใชจ้่าย 
   ในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการที่   
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายใน   
   การวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย   
   ค่าใชจ้่ายดงักล่าวบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเก็บ
จรงิ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน หรอืให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์ เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

1  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ
เรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุน  

2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้
ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ
และไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึ
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท า
โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
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การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย    
     เดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย   
     กว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  

        2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ   
     ตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบ   
     ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว    
     ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้  

     (ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว    
          ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนักอ่นการเรยีก   
          เกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

     (ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว    
          บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

              ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

              ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ   
      ภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

1.   บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด 

บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงนิบาท  บรษิัทจดัการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย APEX ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิ
บาท  

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg 
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ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด
ทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอ้างองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิ
บาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2.   บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด  

(ข)  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณี
ทีก่องทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัท าการ
ถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดย
บรษิทัจดัการจะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั  

(3)  จดัให้มขีอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุก
แห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศหนังสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้นี้  การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ โดยช่องทางอื่นแทนการ
ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืช่องทางอื่นใด
ทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
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(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

หนังสอืพมิพ์รายวนั ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอื
ช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง
น้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
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ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบรษิัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
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กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้  

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่ องวานิ ช  บี  ชั ้น  14 เลขที่  100/19 ถนนพระราม  9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ 28 เดอืน กุมภาพนัธ ์ 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ ์2556 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมติ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่ห้
ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื   
     หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บั   
     ผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีง   
     ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื   
     มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดบรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนดิมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบั
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย   
    ลงทุน ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้   
    แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้นี้ ภายใน    
    15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  
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4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก    
     เวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง   
    ของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง   
     ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื   
     ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการ   
    แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักล่าวตอ้ง
ไม่มผีลกระทบอย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบั   
     นโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคา    
     รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

6.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ   
     ในเรื่องดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้  

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานการณ์   
     ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.    
     2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
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(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศ   
         ส านักงาน ก.ล.ต.  

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื  

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที ่
         บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไมช่กัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอื
หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบ
แลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย 
ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้
แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ใหไ้ดร้บั
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย   
     ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
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การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ : 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตจุ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิ 
    หรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ 
     บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน คณะกรรมการ  
     ก.ล.ต. ยอมรบั  

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3. การควบรวมกองทุน 

3.1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทั 
     จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
     ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

  กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย   
         ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ 
    การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละ   
    กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

  2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ   
             การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละ   
             กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย 
และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดย
ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบั
หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจบุนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่
จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาหล่์าสุด และ
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม   
    ใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
     ภายหลงัการควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย    
     ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื    
     หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัที่การ
ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในชว่งระยะเวลานับแตว่นัส่งหนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละ
สปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาให้
เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ
ด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุน
รวมต่อไป  

5. การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

    บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

6.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผู้ใหบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการ
รบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิ
ศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีว้ไดข้องกองทุน
ดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

7.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน  
     ต่างๆ 

     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
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ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้ 

   8. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
 ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง   
 หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้  

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  

   (ก) กองทุนดงัต่อไปนี้  

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

2. กองทุนประกนัสงัคม  

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ 

4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 

5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี  

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6.  

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไม่อยูภ่ายใตบ้งัค ั
  ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตจุ าเป็นและสมควร  

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้  

(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทนุรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่อง   
 ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วย
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว  

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้  

1. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

2. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  

3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2.  

(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิ 
     หนึ่งปี เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานเน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์  
     โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั”  
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(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัตอ่ไปนี้  

(1) การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิด้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เชน่ เงนิปัน
ผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิ
กว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวม
ได”้  

9.   ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ
อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด: 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยน
ใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏิบตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน ห รือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทริกเกอร ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์ 2563 

                                        - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวมได้ที่ บรษิัท
จัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัท จัดการ (www.principal.th) และส านั กงาน  ก .ล .ต . 
(www.sec.or.th)  

 
 
 
 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทริกเกอร ์

1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 
7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือ 

ผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
 

 

 

 

 

http://ww.principal.th/
http://www.sec.or.th/
http://ww.principal.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั  

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธรุกิจกองทนุรวม

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


