
 

 
 

 
 
 

        

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิต้ีลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 

Fund (Master Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็จากประเทศต่างๆทัว่โลก 
จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันั้น กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ีลงทุน 
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซุ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุน เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 
Principal Global Small Cap Equity Fund (PRINCIPAL GSCEQ) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

       1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้                                                            
(Principal  Global Small Cap Equity Fund, PRINCIPAL GSCEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) 

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

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

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

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

โดยเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total Return) ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิผู้ลงทุน
ประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบริษัทจดัการจะประกาศ
ในเวปไซต์บรษิทัจดัการ และตดิประกาศรายละเอยีด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วย
ลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แ ละค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะประกาศในเวปไซต์บริษัทจดัการ 
และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ในกองทุน ณ ปัจจุบนัเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  (ชื่ อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) เมื่ อได้ร ับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และมผีลบงัคบัใชแ้ล้ว 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน 1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน

เดยีวคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (กองทุน
หลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และ
กองทุนหลักจัดตัง้ตามเกณฑ์  UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global 
Investors (Ireland) Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Origin Asset Management LLP 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable 
equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททัว่โลก ซึ่งมี
มูลค่าตามราคาตลาดไม่เกนิ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  หลกัทรพัย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็น
หุน้สามญัและหลักทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเป็นทุน ทัง้นี้ หลกัทรพัย์เหล่านี้จะไม่จ ากดัอยู่แค่ หุน้บุรมิสทิธิ ์ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถือครองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ 
(Rights) ยงัรวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิ เช่น ADRs 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ  

• เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุนและ
ท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 

• ผูท้ีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุน
ในต่างประเทศได ้ 

• บุคคลธรรมดาทีต่้องการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยู่กบัผูล้งทุน 

   โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบั
รายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -D) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสิทธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิัตเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด (ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร) 

 และ GDRs ซึ่งหลักทรพัย์เหล่านี้จะเป็นหลกัทรพัย์ที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดที่มี
กฎหมายก ากบัดูแล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจ
เข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ leverage 
ใดๆผ่านการใชต้ราสารต่างๆ ขา้งต้น 

2)  บริษัทจัดการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ 
(USD) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี
การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน  

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท  
ชนิดจ่ายเงินปันผล    : 1,000.00 บาท 
ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน   : 50,000,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่25 เมษายน 2557 
 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2557 
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• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -A) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -I) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบัน เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธิไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด (ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร)  

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -C) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด 
อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัที่มกีารให้บรกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนใน
รูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

4. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 4,000 ล้านบาท  

5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน  

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัเดมิลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้ ับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งทีก่ล
ยุทธ์การลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ีผลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์ทีล่งทุนมรีาคา
ลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้
อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

• กองทุนและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมนี้มี
ความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุน
หลกัลงทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

8.  ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน 

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

2)  ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณ
ผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
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9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

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

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลังสวน   

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาส านักพหลโยธนิ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

        9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดเขา้บญัชเีงนิฝากของผูล้งทุนทีไ่ดแ้จง้ความประสงค์ไว ้
กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถงึเวลา 15.00 น. บรษิัท
จดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลัก 
และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 
หากบริษัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวนัและ/หรือเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

(1) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กบั/หรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดย
ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกิจกรรมใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดงัที่กล่าวมาแล้ว
ขา้งต้น 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยได้รบัความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว

อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
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(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

9.3  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน)  

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

1. บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่   
    นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูดู้แล   
      ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.   การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด   
  ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
  (ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนั ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

  (ข) มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

  (ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนั
ท าการ  

  2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า  
     การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย    
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      ลงทุน  
(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย   
      ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื 
      หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
อาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

  3.  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรือ
เพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่น
ใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงันี้
เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อได้ว่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั โดยใหป้ระกาศภายใน
วนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ให้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (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 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

1.   ระดบัความเสี่ยงของกองทุน 

• กองทุนมีความเสี่ยงระดบั 6 

 

 

 

 

 

  

 2.  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : Principal Global Investors (Ireland) Limited  ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน  Principal Global Investors 
Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได ้ 

   3. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : ม ี/ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกับตราสารทุน ทีจ่ดทะเบยีน
ในต่างประเทศทัว่โลก กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านีอ้าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน  Principal Global Investors Funds 
- Origin Global Smaller Companies Fund  ไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขาย
ตรา-สารไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้นี้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่
กบัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน  Principal Global Investors Funds 
- Origin Global Smaller Companies Fund  จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.  ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็น
ดอลลาร์สหรฐัฯ (USD) จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า 
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุน
ได ้

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอื
เครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การ
คลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

6.  ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
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 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความ
เสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิ่มขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏิบตัติามสญัญา
ดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณิชย์ 

7.  กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพิจารณาเลอืกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จริงทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษี
และหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท า
ไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวม
เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบั
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้     11 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ครวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานที่มอี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่
กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดย
ทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีี่บรษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing 
pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถอืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่า
ค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ใหส้อดคล้องกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยน
กองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน จะต้องแจง้บรษิทัจดัการ
ล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

 หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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               ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิบตักิับค าสัง่ทีไ่ดจ้าก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกติในวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจ
ไม่ใชเ้ครื่องมือ Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice 
period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ีอยู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลักการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะต้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้ว
ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอื
อื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้Notice period ใหส้อดคล้องกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีาร
เปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

         2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้
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2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก 
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลือได ้ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

            ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลือได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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                การพจิารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิ
โดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อ
ขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพ
คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้
Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช้ 
Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทุน
เป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลักเกณฑ์การใช ้Redemption gate ใหส้อดคล้องกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมี
การเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3.  การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด 
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หลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จริงดงันี้ 

             (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใด   
            อย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สินโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ม ีบริษัทจดัการจะออกหนงัสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะ
ในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือ
โดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 
บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถอือยู ่

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสียง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ (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 ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์
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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 หวัหนา้ฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยง 

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

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซห่ล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

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

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

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คณุศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หนา้ทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• 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 มถิุนายน 2565) 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 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 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•     คุณธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
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     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) ประเทศ

สวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์

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  
ธนาคาร 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

    หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 
        7.    นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 
        8.    ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์  0-2724-5490, 0-2724-5207 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายชื่อผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ ชัน้ 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ 
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้     20 

 

 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
ในโครงการ 

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. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณ
การได้*** 

      (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
 
 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 

 
 
 

2.18 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 
 

2.16 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 
 

2.18 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 

 
1.61  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
1.60 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
1.61 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 
0.03  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.03  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.03  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 

 
0.54  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.53  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.54  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.88 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
2.     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  0.05 0.09 0.1 

o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.03 0.05 0.04 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิ-

ต่างประเทศ 
ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.01 ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการ

ขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ตามที่จ่ายจรงิ 
ตามที่จ่ายจรงิ 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.02 

 
 

ไม่ม ี
0.05 

ข้อมูลอื่นๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
ในโครงการ 

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*,** 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด***  
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการไดแ้ละประมาณ
การไม่ได้) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

  
 
 

2.22 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 
 

2.26 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 
 

2.28 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น % ของมูลค่า   
                 ทรพัย์สนิสุทธติามชนดิหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์  

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  

 
- 
- 

รอ้ยละ 1.50 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  

 
- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  

 
- 
- 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  

 
- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 
- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
- 
- 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

  
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 21.44 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั -43.95  

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  

 
- 
- 

รอ้ยละ 1.50 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  

 
- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88  

 
- 
- 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81  

 
- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 
- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 
- 
- 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
- 
- 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร  454,055.48  0.41  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ             1,170,197.12   1.05 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ*2          113,341,092.96   101.46  
อื่น ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น                441,659.19   0.40  

 หน้ีสนิอื่น  (3,701,297.26)  (3.31) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          111,705,707.49    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว 

  
*2 หน่วยลงทุนในกองทุน UT-Equity-USD 

 
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 1,624,252.60 1.45 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้    
      (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 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 453,855.41 454,055.48 

2 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 1,170,197.12 1,170,197.12 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
                 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  
1) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณรอ้ยละ 85 
2) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณ

ผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
      * NAV ณ วนัที่ 29 เม.ย. 2565 
      - ผลการด าเนินงานในอดีต มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2565 
นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(24 เม.ย. 58) 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

5 ปี 
(28 เม.ย. 2560) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 14.9712* 15.9695 17.8241 17.2300 12.0566 11.6494 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้       

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 5.20% -8.08% -16.01% -13.14% 7.61% 5.15% 

  ตวัชี้วดั (Benchmark) 6.36% -6.15% -13.63% -7.98% 8.46% 6.98% 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้     25 
 

ภาคผนวก 1 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  มรีายละเอยีดต่อไปนี ้
ชื่อกองทุน    :  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
Class   :  I-Acc USD  
ประเภท    :  กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ    :  ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน   :  1 กรกฎาคม 2010  
จดทะเบยีนประเทศ  :  ไอร์แลนด์ 
สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 
วนัท าการซื้อขาย    :  ทุกวนัท าการของธนาคารในไอร์แลนด์ 
การจ่ายปันผล   :  ไม่จา่ย 
บรษิทัจดัการ     :  Principal Global Investors (Ireland) Limited 
ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  :  Origin Asset Management LLP 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน   :  BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited 
วตัถุประสงค์การลงทุน  :  มุ่งแสวงหาการเตบิโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในบรษิทัขนาดเล็กทัว่โลก 
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุนทีเ่ปลี่ยนมอืได ้(transferable equity) และ

หลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึ่งมมูีลค่าตามราคา
ตลาดไม่เกนิ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  หลกัทรพัย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุน้สามญัและ
หลกัทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเป็นทุน ทัง้นี้ หลกัทรพัย์เหล่านี้จะไม่จ ากดัอยู่แค่ หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถอืครองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ไม่เกนิกว่า 5% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน) และสทิธใินการจองซื้อหุน้ใหม่ (Rights) ยงั
รวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิ เช่น ADRs และ GDRs ซึ่ง
หลกัทรพัย์เหล่านี้จะเป็นหลกัทรพัย์ทีม่ีการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดทีม่กีฎหมายก ากบั
ดูแล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถึงตราสาร
ทุนเหล่านีโ้ดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้
ตราสารต่างๆ ขา้งต้น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Management Fee   :  0.85% 
ตวัชี้วดั (Reference index)   :  MSCI All Country World Small Cap Index 
Bloomberg ticker  :  PGSCIUA ID 
ISIN     :  IE00B94VTJ31 
กองทุน Origin Global Smaller Companies Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไอร์แลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) 
และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่ง เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด์ (hedge fund)  
รายละเอียดของกองทุน Origin Global Smaller Companies Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobal.com 
 
 
 
 

http://www.principalglobal.com/
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กองทุนท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงานของกองทุน Origin Global Smaller Companies Fund - I Class - Accumulation Units 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของขอ้มูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนที่ลงทุน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565) 
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ภาคผนวก 2 

    1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

            1.1     การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด 
                       บัญชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของ
นิตบุิคคล  

- 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 ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท าการสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนดิหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนนิการใหม้ี
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากซึ่งบรษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้” 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญชี 
“บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิ
เพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้”  

(4)  บญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  
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ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขาย
หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้
สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

   1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิที่บรษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม
วนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

3.   ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณี
ทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความ
เหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  
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 4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

    1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัทีแ่จ้ง
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยใน
อตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อ
จนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึง่ ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

1.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุใน
ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิคา่สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจริงไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

            2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

  บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั  
  จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

  2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

   2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะ     ผูส้ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการหรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิ่มเตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอื
ก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจ
ลงนามของนิติบุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ 

   หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

  2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1.   บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2.   ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3.   วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้     32 
 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน  (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทั
จดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญช ีกระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญช ีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบัญช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” 

(4)  บญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่ง
โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัทจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3     เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ไดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลคา่ทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

  2.4     การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อ
การจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรได้
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่
บรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้     34 
 

2.4.5. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอียด
ระบุในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีักษณะเดยีวกนั 
ทัง้นีก้ารใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
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ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบัญชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

8. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อื
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

           3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

3.1   วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงั
กองทุนนี้ หรอืระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต และ
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว     
ผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดย
ปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ หรอื
ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจ้ง
เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอยา่งอื่นได ้ 

  3.2 วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้
รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้
รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

               3.3 ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

 ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัท า  
 การทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั 
 ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย 
 ลงทุน (ถ้าม)ี  
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท าการ ถดั
จากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ า
รายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมูีลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ไปยงั
กองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

1.1  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั กอ่นวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่สบัเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ  
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ภาคผนวก 3 

       ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

        1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน 
ดงันี้  
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแตก่องทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามา

ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ 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 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู ้  
     ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก 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) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

single entity limit ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
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 นอกเหนอืจากทีก่ 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 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.2.1  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้นตัวแทน
ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสินคา้นัน้กต็าม  

3. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 
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บรษิทัจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้

5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ใหบ้ริษทัจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

           2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่เติมประเภทหรือลักษณะของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

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

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได)้  

1.3  มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
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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 การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ 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 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 

ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากับดูแลดา้น
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก
ของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล ที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบั
กองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุม้ครองผู้ลงทุน อย่างเพยีงพอ  ทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดัการ
กู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค า
แท่ง) 
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัด ส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลักเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณีทรพัย์สินที่
เป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่ อใช้วิธีค านวณตามสัด ส่วน (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 ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน 
(pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย 
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1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 
1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 

ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่
ดชันี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้ อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้
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5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

     3.  ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สญัญา (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  กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่
ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 
ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสาร
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่

รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(ห รื อ ไ ม่ เกิ น  10%  เมื่ อ เ ป็ น ก า ร ล งทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่ างประเทศ โดยเลือกใช้  Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องมี Sovereign 
Rating อยู่ในระดบัที ่Investment Grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2    เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ ออกมีการเปิด เผยข้อมูลเป็นการทัว่ ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใ ด 
จะสูงกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาค ารเพื่ อก ารเกษตรและสหกร ณ์

การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และ ขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่ อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  >397 วัน  

นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
Regulated Market  

6 ทรพัย์สนิดงันี้  
6.1   ตราสารทุ นที่ จดทะ เบี ยนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย

หลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู่อ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพิก
ถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 
6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 

และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดย

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ า ห นั ก ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ ล ง ทุ น ใ น  

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
มรีายละเอยีดตามแบบ Filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระ
หนี้   ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง 
บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ

ทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล  
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2  

6.4.4  ในกรณี ที่ เป็นตราสารที่ มีก าหนดวันช าระหนี้  
> 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market 

6.5   ธุ รก รรมดังนี้  ที่ คู่ สัญญ ามี  Credit Rating อยู่ ในร ะดับ 
Investment Grade 
6.5.1  OTC Derivatives  

6.6  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

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 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิัท
ดงักล่าว  

ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ใ ด อั ต ร า ห นึ่ ง ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที ่MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ต า ม  Reverse Repo ห รื อ  Securities lending ห รื อ 
Derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

-  อัต ร าข้ างต้ น ไ ม่ ใช้ กั บ  MF ที่ อ ายุ ก องทุ น  
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ที่ มี เงื่ อ น ไ ข ห้ า ม เป ลี่ ย น มื อ แ ต่  MF ไ ด้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ีระยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที ่
1 : อัตราส่วนการลงทุ นที่ ค าน วณตามผู้ ออก
ทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment 
Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่  
3.1  ทรพัย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สญัญา (Single Entity 
Limit) 

3.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII  ทีม่ีอนัดบั
ความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที่ต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

4 Derivatives ดงันี ้
4.1   การเขา้ท าธุรกรรม 

Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product Limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวน
หุน้ของบริษทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท
นัน้  

2 ตราสารหนี้  ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

       ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนี้สินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทางการเงินตามที่
เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออก
ตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โค รงก าร  (bond issuance program) ให้พิ จารณ าเป็ น ราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร  ทีอ่อก
ใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade 
หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(Bond Issuance Program) ให้พิ จารณ าเป็น รายโค รงก าร 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี ้
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
11.สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สินทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

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

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิ หรือทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัมิีคุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึง
วนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สนิมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม อัตราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่
บรษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่เป็น
การด าเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี ้

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สิน 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 
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(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บริษทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุน้ของบรษิัท
จดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่
ต้องท าค าเสนอซื้อ 

ความในข้อ 2 มใิห้น ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หาก
ปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว้
ทีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่ไดจ้ดทะเบยีนไวก้ับ
ส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการกองทุนดงักล่าว
เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงกับบรษิทัจดัการกองทุนรวม และมีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุน
รวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจัดส่งรายงานต่ อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หาก
ปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิระยะเวลา 
180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(3) หากบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได้ ใหจ้ดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจส่ังรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได้ หา้มมิใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สิน
ทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) 
พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 
3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จน
เป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไป
ได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้ือหลักทรพัย์ตามสดัส่วนที่มอียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวข้อง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ในข้อ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ให้บริษทัจดัการสามารถใช้
ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของ
บรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการ
เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการต้องด าเนินการ

ดงัต่อไปนี้ 
1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทัจดัการด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ทัง้นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือในช่วง
ระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผู่ ้ลงทุนท าการขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนยา้ยกองทุน
จ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นีย้งัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทัจดัการต้องจัดใหม้วีิธกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้ังคบั โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบั และในกรณีที่ครบ
ก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้
บงัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติม 
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ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 
(ประจ าปี 2565) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่1 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่31 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2565) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่23 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
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รวบรวมขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล 
แคพ็ อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 
➢  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย ชั ้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 

➢  บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น
ปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


