
 

 

 
 
 
 
 
 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทู นิต้ีลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund 
(กองทุนหลกั) ท่ีจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบิรก์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก ดงันัน้ กองทุนหลกัจึงมีความเสี่ยงในสกุล
เงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน เช่น ดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินอ่ืนๆ ตามท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทัจดัการจึงอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกลุ เงินบาทและดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินท่ีเกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกุลเงินท่ีลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมจะสามารถสบัเปลี่ยน 
หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้

ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 7 ชนิด
ก่อนท าการลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว ้

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรินซิเพิล ออพพอร์ทูนิต้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดย
เป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• การท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี เม่ือวนัท่ี  18 เมษายน 2560  มิได้

เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและความ
ถกูต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี 
Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     1 

 

สรปุข้อมูลกองทุน 

   1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน 

 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 
Principal Global Opportunity Fund  
(PRINCIPAL GOPP)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-A)  
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-C) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF)  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผู้
ลงทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั
จดัการใหท้ราบ  

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
ชนิดทีย่งัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือ
เปิดบริการหน่วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัท
จดัการให้ทราบ ทัง้นี้ หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรอืมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจดัการโดย 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความ
เสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจ
ของผู้จดัการ

กองทุน 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     2 

 

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ าย ใต้ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO)   

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศลักเซมเบิร์ก  โดยใช้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่องทุนหลักจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สิน
ในหลายสกุลเงินเช่น ดอลลาร์ สหรฐั (USD) ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็นต้น และบริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
ลกัเซมเบริ์ก และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง  โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ โดยถือว่ าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว  ทัง้นี้ ในเบื้องต้นน้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุล
เงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม และบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 7 วนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ   

ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีักษณะคล้ายเงนิฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ 
สถาบันการเงนิ และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการ
กองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย หรือ
ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้ร ับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนกไ็ด ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

 

 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน   : 50,000,000 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                            : 1 บาท 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์                 : 500 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้ริการ) 
ชนิดเพื่อการออม                             : 1,000 บาท  

ไม่ก าหนด 
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     วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ     
     จดัการกองทุนรวม 

     วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

 

วนัที ่18 เมษายน 2560 

วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 

 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุน
และท าใหข้าดทุนได ้ผูท้ีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบั
ความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไดแ้ละผลตอบแทนในระยะกลางถงึระยะยาว 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไดแ้ละผลตอบแทนในระยะกลางถงึระยะยาว 

โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

 เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ต้อง
เสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-A) :  

 เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-C) :  
 เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่ริษทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุ น

ส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของ
บริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model 
รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
 เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล รวมถงึมีสทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีตามที่

กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว ้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

•   ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษทัจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่าน 
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บรษิทัจดัการ
ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 
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• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF):  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้องปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอื
หน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เติมผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผู้
ลงทุนอื่นที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
เพื่อการออม เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็
ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ทัง้นี้ หากกฏหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีารประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
แก้ไขโครงการใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

4. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 5,000 ล้านบาท  

5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่28 เมษายน  

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 เมษายน 2561 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

•    กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย 

• การเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และค านึงถึง
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั ส่วนทีเ่หลอือาจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ตราสารแห่งหนี้ อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝาก รวมทัง้
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุน
ลงทุนได ้

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงินลงทุนเริม่แรกได ้
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• กองทุนไทยและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ประสทิธภิาพใน 
การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จงึมคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีต่้องการ 
ผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมทัว่ไป 

• กองทุนและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุน
รวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่ ้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่
กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ีผลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่
บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์ที่
ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไม่เป็นไป
ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และผูล้งทุนควรพจิารณาความเหมาะสม
ของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง  

• เน่ืองจากกองทุนนี้ เป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ   
วกิฤตการณ์ทีท่ าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้งทุนจะต้องถอืครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน หากผู้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

8.  ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน 

1) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบ
กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 

2) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
     9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

   ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได ้ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

•   บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
•   ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

  และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
  ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิด 
  พรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชีธนาคารดงัต่อไปนี้ 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี ออมทรพัย์ 

ชื่อบัญชี บญัชีจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี ออมทรพัย์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

                 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

                9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้ามี) 
หรอืธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบริษัทจดัการเวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัค านวณราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

ในช่วงแรกบริษทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริ่มรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออกตัง้แต่วนัท าการ
แรกของเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทัจดัการ 
หรอืปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาท าการ โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย
เรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาทีป่รากฏในระบบนายทะเบยีน ทัง้นี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้อง
ช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(1) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

9.3  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิีการ วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิีการ วนัเวลา และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออกตัง้แต่วนัท า
การแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์บรษิัท
จดัการ หรือปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิัทจดัการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนมหีน้าที่ต้องศึกษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น 
เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

10. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

1. บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง 

      2.   การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ 
              ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

11.   การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่ได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด   
   ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนีัยส าคญั 
   (ก)   ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่  

   กองทุน รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า   
   ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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  (ข)   มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก  
 ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

  (ค)   มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ 
 ดงักล่าวอยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท า
การ 

    2.  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยุดค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

    3.  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     11 

 

ไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ ให้ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยให้ประกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ 
ใหบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเสี่ยงของกองทุน 

กองทุนมีความเสี่ยงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกดิจากการทีร่าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิัท เพื่อ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวไ้ด้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสงัหารมิทรพัย์มสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่้องการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ บ ริห าร ก อ งทุ น  Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ  (Business  risk): 

คอื ความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบริหารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสี่ยงที่เกดิจากการทีผู่อ้อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวิเคราะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณา
ลงทุน และบริษัทจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิีการและความถี่ในการ
วเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบริษทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุน 

   5.     ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจงึมีความเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลักทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   
กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 
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 6. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยง
ของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุน
อาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใชก้าร
วเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

     กองทุนมีเครื่องมอืการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

     1.   เครื่องมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจ
พจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาด
ทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO 
เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีม่ีอยู่และหรอืสมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน 
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวม
ลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     14 

 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน
อตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่ีการใชเ้ครื่องมือ 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงินไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระดว้ยเชค็ที่เรยีกเกบ็ไม่ได้นัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรืออาจใชร้่วมกบัเครื่องมือในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษทัจดัการก าหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษทัจดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความ
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 
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2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

   2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัท
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

  ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period 
ร่วมกบัเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมืออื่น 
ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรือลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน Notice 
period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

        การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคัญ 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีาร
ใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือ
มกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 
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2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษทัจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงินค่าขายคืนทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลังของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับริษทัจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้ มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวิธทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
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3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่
มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรือ
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็น
ต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้
Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มูลที่ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate 
หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแล้วว่า
ค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลักเกณฑ์การใช ้Redemption gate ให้สอดคล้องกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมกีารเปลี่ยน
กองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่อง
หรือไมส่ามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดยบรษิทั 
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จดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ร ับความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิัตติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่ ับไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริตและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี ้

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

    (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุ น และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 
ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้งทุนจะต้องลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่ซื้อหน่วยลงทุน หากผู้ถอืหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

การโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิกีารทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตัิงาน  
   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี
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8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไมม่ภีมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

 

ข้อมลูเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายชื่อคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร์ วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายชื่อผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คณุศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คณุปาจรยี์ บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยง 

ชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย์ จงรกัษ์ลขิติ          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณวรษิฐ์ โกบุตร                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (ลาออกแล้ว  

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 64 กองทุน 
• มูลค่าทรพัย์สนิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 75,974,017,511.86 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คณุศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
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• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลิมเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

        5.   รายชื่อผู้จดัการกองทุน (ขอ้มูล ณ วนัที ่1 มถุินายน 2565) 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564) 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก   
                                             Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค   

                                                   อาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•   คุณวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 
                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                ประสบการณ์ท างาน 
                พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
                พ.ศ. 2539 - 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

•    คุณวิริยา โภไคศวรรย ์
                 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จ ากดั 
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พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
• คุณธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

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

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช่้วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

 6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

            หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายชื่อผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
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บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ี
ระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

1 พ.ค. 2564 -  

30 เม.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

1 พ.ค. 2563 -  

    30 เม.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

1 พ.ค. 2562 - 

30 เม.ย. 2563 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดเพื่อการออม 

 
 

ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 

 
 

ไม่ม ี
2.176 
ไม่ม ี
2.176 
0.007 
ไม่ม ี
2.176 

 
 

ไม่ม ี
2.185 
ไม่ม ี
2.187 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2.188 

 
 

ไม่ม ี
2.186 
ไม่ม ี
2.186 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดเพื่อการออม  

 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 
ไม่เกนิ 1.61 

 
ไม่ม ี
1.605  
ไม่ม ี
1.605  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.605 

 
ไม่ม ี
1.603 
ไม่ม ี
1.604 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.605 

 
ไม่ม ี
1.608 
ไม่ม ี
1.608 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดเพื่อการออม  

 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 

 
ไม่ม ี
0.032 
ไม่ม ี
0.032 
0.003 
ไม่ม ี
0.032 

 
ไม่ม ี
0.032 
ไม่ม ี
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.032 

 
ไม่ม ี
0.032 
ไม่ม ี
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดเพื่อการออม  

 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 

 
ไม่ม ี
0.535 
ไม่ม ี
0.535 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.535 

 
ไม่ม ี
0.534 
ไม่ม ี
0.535 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.535 

 
ไม่ม ี
0.536 
ไม่ม ี
0.536 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
รอ้ยละ 1.50 

- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 

ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 

ยกเวน้ 

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิ 3.09 0.004 0.016 0.010 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
   - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 
ไม่เกนิ 1.07 

 
ไม่ม ี
0.004 

 
ไม่ม ี
0.016 

 
ไม่ม ี
0.010 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.058 0.052 0.015 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.001 0.001 0.003 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.010 0.010 
o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิ-ต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ 0.042 0.038 ไม่ม ี
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.004 0.003 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้) 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดเพื่อการออม 

  
 

ไม่ม ี
2.234 
ไม่ม ี
2.234 
0.065 
ไม่ม ี
2.234 

 
 

ไม่ม ี
2.237 
ไม่ม ี
2.239 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2.24 

 
 

ไม่ม ี
2.201 
ไม่ม ี
2.201 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะ  
                 ค านวณเป็น % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กรณีเป็น
กองทุนเปิดปลายทาง) 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม  

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- 
- 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กรณีเป็น

กองทุนต้นทาง) 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม  

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ    ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มกีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะ  
              จ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถ้าม)ี 

 หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 6.39 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ 
  ชนิดสะสมมูลค่า   -39.33   
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -39.33    
  ชนิดเพ่ือการออม  -39.66   
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร               27,037,593.44  0.96  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ 31,629,196.84  1.12  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ*2               2,849,639,444.48  101.30  
อื่น ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น  34,445,512.10   1.22  

 หน้ีสนิอื่น  (129,566,272.23)  (4.61) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          2,813,185,474.63   100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว 

  
*2 หน่วยลงทุนในกองทุน MSGOPPZ LX Fund 

 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 58,666,790.28 2.09 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 27,020,496.93 27,037,593.44 

2 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 31,625,641.11 31,629,196.84 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 หมายเหตุ :    

 - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
        - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

1) ดชันี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ลงทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ย
ละ 15  

* NAV ณ วนัที่ 29 เม.ย 2565 
       - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเริม่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(23 พ.ค. 2560) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)      

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมูลค่า 14.3361* 16.5947 21.578 21.6467 12.5513 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 14.3131* 16.5680 21.5433 21.6120 12.6447 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดเพื่อการออม  14.2351* 16.4777 21.4258 21.4941 N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้      

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชี้วดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมูลค่า 7.57% -18.78% -33.56% -33.85% 3.82% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 7.95% -8.07% -11.09% -1.72% 10.00% 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 8.73% -18.78% -33.56% -33.85% 3.54% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 11.06% -8.07% -11.09% -1.72% 10.00% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชี้วดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ตัวชี้วดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A 

          ตัวชี้วดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดเพื่อการออม  -21.42% -18.78% -33.56% -33.85% N/A 

          ตัวชี้วดั (Benchmark) 8.89% -8.07% -11.09% -1.72% N/A 
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ภาคผนวก 1 

 

กองทุนหลกัท่ีกองทุนลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)  มีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
วนัจดัตัง้กองทุน : 30 พฤศจกิายน 2010 
จดทะเบียนประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก 
 สกลุเงินของกองทุน : USD 
วนัท าการซ้ือขาย : ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบริ์กหรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลง  
บริษทัจดัการ  : Morgan Stanley Investment Management 
ผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A 
การจ่ายเงินปันผล : ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 
นโยบายการลงทุน : 
กองทุนหลักจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 70% ของการลงทุน กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment 
Management (ACD) Limited ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรฐัฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ 
UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อ/ขาย ในสหรฐัฯ 
(ADRs) และหุน้ของบรษิทัต่างชาตทิีซ่ื้อ/ขายในประเทศอื่น (Global Depositary Receipts (GDRs))    
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ที่มกีารแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่านตลาดที่จดัตัง้อย่างเป็นทางการและตลาดที่ไม่ไดม้ีการ
จดัตัง้อย่างเป็นทางการ สัญญา Future และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิม่ผลตอบแทน และ/หรือ
เป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธ์การลงทุน 
กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ์หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น 
(China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบส าคญัแสดงสทิธิท์ีจ่ะซื้อหุ้นสามญั (Warrant) เงนิสดหรือหลักทรพัย์เทียบเท่าเงนิสด และ
หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกิน 10% ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme 
(CIS) ซึ่งรวมถงึ ETF เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 
กองทุนหลักจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนทีม่ีการกระจายการลงทุนในบรษิทัต่างๆ โดยใชก้ารวเิคราะห์แบบ Bottom-up ในปัจจยัพื้นฐาน
ของบรษิทั กระบวนการลงทุนจะเป็นกระบวนการทีเ่ป็นระเบยีบในการคดัหาบรษิัททีม่ีขอ้ได้เปรยีบในการแข่งขนั และเป็นบรษิทัทีม่ขีดี
ความสามารถในการของบรษิัทที่คิดค้นและพฒันาผลิตภัณฑ์สนิคา้ และบริการที่มีโอกาสสรา้งผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาวอย่างยัง่ยื่น 
โดยจะเขา้ลงทุนในบรษิทัดงักล่าวทีมู่ลค่า หรอืระดบัราคาทีเ่หมาะสม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิัทนัน้ๆ  
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กองทุนหลกัท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z Shares 

(Accumulation Share Class) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2565) 
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ภาคผนวก 2 

             1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ทีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มีหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิตบุิคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัท าการสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัท
จดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงินจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการให้มี
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากซึ่ง
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญชี 
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีออมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซเิพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล โก
ลบอล ออพพอร์ทูนิตี้”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อร ับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บริษทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงินคา่ซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
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สัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

   1.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิคา่ซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย
หน่วยลงทุนใหก้บัผู้สัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้
สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

   1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตาม
วนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวนัที่ไดร้บัใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบริษทัจดัการไดร้บัช าระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ 
โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ในกรณีทีม่ีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
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ขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิีการที่บรษิัทจดัการพิจารณาตาม
ความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

   1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
และวตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั ้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้ันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่บรษิทัจดัการช าระเงิน
ค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ร ับการจัดสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคืนเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธกีารที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการ



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     35 

 

อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลง
ทน โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร 

         2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   : ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า      : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ม ี

2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
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2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2 ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

  2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 
30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการจะประกาศวนัที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  (ถ้าม)ี 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นท าการ ขายหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ: ไม่ต ่ากว่า 5,000 ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท   หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่
ต ่ากว่า 50,000,000 บาท ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :-ไม่ต ่ากว่า 1 บาท   

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทัจดัการ
อาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชีธนาคาร หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบ ี
ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บลจ.พรินซเิพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้” 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีบัญชกีองทุนกับบริษทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) ส่ง
โทรสารพรอ้มหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไปยงับริษทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ร ับค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
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ในกรณีที่การช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับัญชีธนาคาร เชค็หรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็ค
หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเก็บ ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัท
จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro 
Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท ารายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้ร ับการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธทิี่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

 2.4.5. บริษัทจดัจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

  2.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่ีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกัน หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิดบัญชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มีการท าธุรกรรมใด 
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ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8.  ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของ
บริษัทจดัการ โดยจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

9. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือ
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหนา้  

           3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบริษทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการ
จะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดให้บริการ ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกันได้ ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิด
ให้บริการดงักล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดให้บริการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทาง Website ของบริษัท
จดัการใหท้ราบ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

 - กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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 - กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

       วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หรือ 
สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการ
สบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบริษทัจดัการหรอืผู้สนบัสนุน การขายหรอืรบัซื้อคืน
จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการน า
เงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ะบุ
ไวใ้นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด เมื่อ บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัช ี  

      กองทุ น รวม โดยปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกับ ก ารเปิดบัญ ชีก องทุ น รวมตามหั วข้ อ  ก าร เสนอข ายภายห ลังก ารเสน อ     
      ขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

   3.2    วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

3.2.1     วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่ริษทัจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) 
พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบริษทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว 
ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

-  สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดปลายทาง  
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-  กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบริษทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดียวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

   3.2.2  วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุน
เปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัท าการ รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิ

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 
15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระ
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
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บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

   3.2.3  ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนั
ท าการ ที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้
ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ 
หลังจากที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และ
บรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลง
ทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อคว ามเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวัน  
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 เปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบั 
 ซื้อคนืหน่วยลงทุน  

   3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการไดส้งวนสทิธิในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
(ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

 
ภาคผนวก 3 

                ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

      1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือปร ะกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

   ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน           ขอ้ 
1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้้ลงทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถึง
ไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล 

 2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

  2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/Eหรอื P/N   
 ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
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2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7   

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

         สว่นท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ส่วนที ่1 

ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  
1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

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

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

                            สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

        ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

                             ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน    

          ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท า
การในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

        1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
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1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย์ 

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบุิคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์ที ่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี ้

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงินทุน. หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบังคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบังคบัตามหลักประกนันัน้
ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
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3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ช้สญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายืมและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนั
ในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

                 สว่นท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 

1.5 ทองค า 

1.6 น ้ามนัดบิ 

1.7 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. 
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 
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3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีที่มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้  

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันทีีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันทีีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันรีาคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันอีื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมีประสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้  โภคภัณฑ์ 

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
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บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึ้น
โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุด
ในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือตัราลอยตัวทีอ้่างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้า
ม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

       2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศ
ทีม่ีหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน 
ดงันี ้
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายก าหนดหรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องมกีารรบั
อาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออก ตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี ้
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1.1 มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ 
WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO 
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1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพยีงพอ  
ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากัด
การกู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบาย
การลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่
ลงทุนในทองค าแท่ง) 
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  single entity limit ของ MF นั ้น  ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มา
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 
1.2.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน

ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2.  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 
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1.5 ทองค า 

1.6 น ้ามนัดบิ 

1.7 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีที่มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง
มปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันดีงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.   ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญัใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะ
สิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด 
credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะใน
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ส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออตัราลอยตัวที่อ้างองิกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง 
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทน
และส่วนทีเ่พิม่ขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกิด 
credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.   ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ
จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ 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  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
      ประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ีSovereign rating 
อยูใ่นระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5..2.1 หรือ 5.2..2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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 นบัแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัย์สนิดงันี ้ 

6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

   6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
        ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
    ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

   6.4.3.2 ผู้ อ อก มี ก าร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล เป็ น ก ารทั ่ว ไป โด ย ม ี
    รายละเอยีดตามแบบ filing 

   6.4.3.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 
    วัน นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
    หรือ 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว 
    ต้องเป็นบุคคลดงันี้ 
    6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
    6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ   

   ไทยเป็นสมาชกิ 
    6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ    

   ท านองบุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5   DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment   
        grade 

6.6.1 OCT Derivatives 
6.7  หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 

ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ :  ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

สว่นท่ี 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี ้ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

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

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต ่MF ไดด้ าเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขให้MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี 
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่ีอายุไม่เกนิ
อายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รพัย์สนิดงักล่าวมอีายุสอดคล้องกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
4 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัย์สนิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่ 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แตไ่ม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนีก้ึ่งทุน  ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
4.1   มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : 

อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

5 derivatives ดงันี ้
5.1  การเขา้ท าธุรกรรม  derivatives 

ทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลด
ความ (hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 5.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives global exposure limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

5.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
        จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 

100% ของ NAV 

  5.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซ้อน จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ 
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) 
ของกองทุนต้องเป็นดงันี้ 

        (1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
        (2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุน
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซับซ้อน (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไม่นับ
รวมการถอืหุน้ของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน     ตรา
สาร Basel III และศกุูกของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั รอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงินทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สนิทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบ
การเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลทีม่ี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทาง
การเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด 
รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก
ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไดม้กีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ
ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน  

  CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน”  

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมีคุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิมคีุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บริษทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรค
หนึง่ พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม อตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี ้

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สิน 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

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

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิัตติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ิทธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สินเป็นหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรือเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือ
ขา้มจดุทีต่้องท าค าเสนอซื้อ 

ความในข้อ 2 มิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้บัอนุมตัใิห้จดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวทีไ่ด้จดทะเบยีน
ไวก้บัส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผิดชอบการบริหารจดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใด
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จากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัตัง้หลังวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนตา่งประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3) หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุน
ในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจส่ังรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจัดท า
รายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได้ บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้ือหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนที่มอียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

 6.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรือบริษทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผู่ ้ลงทุนท าการขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นีย้งัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

 ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้ังคบั โดย 

 วธิีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่
การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใช้บังคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิ่มเติม
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี 
(ประจ าปี 2565) 
(TH, US, LUX) 

 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบิร์ก 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่15 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตลุาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้     64 

 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี 
(ประจ าปี 2565) 
(TH, US, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ทัง้น้ี 
ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่ก ับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจัดการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

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

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี
หน้าท่ีแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงิน
ดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้การเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

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

 
 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 
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บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


