
 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลสั, CIMB - Principal Daily Income Plus Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL 

DPLUS) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์ห้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํา่เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ 

กองทุนรวมน้ีจึงมีความเส่ียงสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอาจ

ทาํให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สินท่ีลงทุน ณ 

ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก

สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน 

และค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือได้รบั

ความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุน

ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

มีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลใน

หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดย

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

 

 

     สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั    1 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพลิ เดล่ี อนิคัม พลัส 

คาํจาํกดัความ  

โครงการ     หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั 
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หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุน   หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิดพรนิซ ิ

อตัโนมตั ิ      เพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั  (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-R) 
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บรษิทัขึน้ทะเบยีน    หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

ตลาดหลกัทรพัย ์    หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วนัทาํการ     หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุตามทีก่าํหนดในรายละเอยีด 

            โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

            ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนื 

            หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และหรอื วนัที ่

            สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ 

            รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ 
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วน 

            สว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ วนัทาํการขายหน่วยลงทุนตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ ตัง้แต่ 

            เวลาเริม่ทาํการถงึ15.30 น. 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

            ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น. 

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วนัทาํ 

            การขายบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุก สิน้วนั 

            ทาํการรบัซือ้คนืหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งโดย   

            แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที ่

            มรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่าง 

            ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการ 

            เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75  

            ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้ 

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี

            หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั 

            การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีน  

            กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํการ 

            สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

            ประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ 

            เป็น นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจาํหน่าย 

            หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็น 

            ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

            ในการทาํรายการลงทนุในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไม ่

            เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐาน 

            ว่า ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารทาํสญัญาประกนัชวีติ 
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            และสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภยั 

            จะชาํระค่าเบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ บรษิทัประกนัชวีติสาํหรบัการใหค้วาม 

            คุม้ครองต่อการมรณะหรอืการจ่ายเงนิเมื่อมกีารทรงชพี และผูเ้อา 

            ประกนัภยัจะชาํระเงนิค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดย 

            ผ่านบรษิทัประกนัชวีติ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.    หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์    หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่

สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

“กลุ่มกจิการ” บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกีาํหนดให้

จดัทาํงบการเงนิรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่

ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of 

East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภกัษ”์ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ

กาํหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื

ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ

กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property กองทุน infra และ

กองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ 

ซึง่ไดแ้ก่ 
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1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญา

ใน derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด

ความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก” 

ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก 

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

เงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก

คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั  

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท. 

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็น

ผูม้ภีาระผกูพนั  
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“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื

องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก

โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ

ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู้

เสนอขายหลายราย 

2.  มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์หรอืจดัให้มรีะบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกบัวธิกีารในการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บรกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจใน

การจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพนั

ตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซือ้

ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัย่อย” บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 

“บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า

ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
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1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย หลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทํานองเดียวกับกองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิที่

ไดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตาม

มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่

คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (credit event) ของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม

สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event” เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ

ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั    7 

ชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั

ราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

“group limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนใน

แต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้ํ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน

การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่

เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่ภายใต้

บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
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กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่

พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“PVD” กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขาย

ตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย

ศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าที่

กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Borrowing and Lending) 

“securities lending” ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็น

การประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 

Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั   

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : -Principal Daily Income Plus Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  ไม่กาํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ: 20,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ลา้นบาท 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน: 2,000,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก: แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : 50,000,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : 1 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : 50,000,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : 1 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :   

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซือ้และ/หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง 

ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ

ประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหน้ีใหแ้ก่ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหน้ีทัง้ในและต่างประเทศได ้

โดยเป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : -   

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : เน้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) 

3.6.2  วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit :  

อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ - 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน( Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบางโอกาส

อาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :  

(1)  ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

(2)  ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร

อยู่ในระดบั BBB ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

หมายเหตุ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง

ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบรษิัท

จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม   และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั

ไม่ไดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหรอืมไีวซ้ึม่ไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก โดยลงทุนทุก

ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทีเ่สนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่

ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนั
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การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ

ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น 

Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน 

กองทุนอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) รวมถงึลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย

ไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝาก

ต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอื

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่สีนิค้าที่มตีวัแปรเป็นอตัรา

ดอกเบี้ย , สัญญาเครดิตอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั 

และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  

ทัง้น้ี ทัง้ในสว่นที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) 

ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตามเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมี

ความผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ซึง่อาจ

มีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดพันธบัตร การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงในรอบปี

บญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื ในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิการ

เพิม่วงเงนิลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืมเีหตุผลทีจ่าํเป็นและสมควร  และ/หรอื

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนจํานวนมาก   ดงันัน้ 

จงึอาจมบีางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงาน

การไม่สามารถลงทุนตามสดัสว่นการลงทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

กฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารทาํธุรกรรมการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) การและ/หรอื การ

ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured notes) และ/หรอื การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิัทจดัการจะดําเนินการ

ปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาํหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  ลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดาํเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั

มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

1.1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2 มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

1.2.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทัง้น้ีหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพจากตรา

สารกึง่หน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดร้บัหุน้นัน้มา บรษิทัจดัการตอ้งจาํหน่ายหุน้ทีไ่ดม้า

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีก่องทนุไดร้บัหุน้นัน้ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการมกีารลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

1.2.2 ตราสาร Basel III 

1.2.3 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ีUnderlying ตามขอ้ 1.2.1-

1.2.2  

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
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2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

 2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

 ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

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

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั Underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 

Derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กาํหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถ

เปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนที่

อาจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ผูอ้อก SN ยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 

SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 

และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ 

บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก 

SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ

ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้ง

ดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1  ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณ

เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการคาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้
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บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น

วนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก 

SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทุน

ดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Single Entity Limit ของ MF นัน้ 

1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

1.3 กรณีที ่MF ทีไ่ปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน(invested MF) 

ตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 
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1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

credit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบั

แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้ง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทนุใน Reverse Repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและ

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการ

คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร

ตาม Reverse Repo  

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น

การทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ

ทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่า

หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ 

ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกวา่มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจาํนวนไม่เกนิ 

5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกาํหนดเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 

(counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ี

การคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 

ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ

คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญา

ดงักล่าวกระทําการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนิน

กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
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1.9  Non-retail PF 

1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

นัน้เอง 

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอืธนาคาร

ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
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3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่าง

หน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 

Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอยา่งหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนัหรอืราคาของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying 

ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น 

ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 

Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ

บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม

สภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัรา

ทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit 

ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
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บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ

เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ให้

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ

กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี

หน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่

ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่

อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
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เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่า

จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่

credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไป

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั

มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการ

ทําสญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืที่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิัทที่จดัตัง้

และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2 มทีรพัยส์นิดงัน้ีรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

1.2.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  ทัง้น้ีหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพจากตราสาร

กึง่หน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดร้บัหุน้นัน้มา บรษิทัจดัการตอ้งจาํหน่ายหุน้ทีไ่ดม้าภายใน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั    23 

30 วนันบัแต่วนัทีก่องทุนไดร้บัหุน้นัน้ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อืว่าบรษิทั

จดัการมกีารลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

1.2.2 ตราสาร Basel III 

1.2.3 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ีUnnderlying ตามขอ้ 1.2.1-

1.2.2  

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

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

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขให้

กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน

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

2.5 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั Underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 

Derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กาํหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถ

เปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจ

ทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3 ผูอ้อก SN ยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 

SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 
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2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และ

วนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ. 

ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก 

SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ

ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้ง

ดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณ

เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการคาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้

บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น

วนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัสาํคญั ใหผู้อ้อก 

SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีเ่ป็น ดงัน้ี 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ

ทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุน

เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3 ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี 

ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการกูย้มื

ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน

ดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุใน

ทองคาํแทง่) 

2.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF PF หรอื PVD (investing fund) 

สามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น  ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF PF หรอื PVD (investing fund) นัน้ 
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2.4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF PF หรอื PVD (investing fund) 

นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF PF หรอื 

PVD (investing fund) นัน้ 

2.5 กรณีที ่MF ทีไ่ปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน 

(invested MF) ตอ้งไมใ่ช่กองทนุทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่ เป็นกรณีทีม่ี

ความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดย

ก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ

ผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอยา่งหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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ในกรณีที ่ Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนัหรอืราคาของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื Underlying 

ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทนุใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น 

ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 

Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ

บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส มาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying 

หรอืปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม

ขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะ

ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิ

อตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
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3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ

กองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่

บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ

เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทนุใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่

15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณ

และแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ

กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี

หน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่

ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่

อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่

เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง 

จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่

credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ: 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน

รวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

         แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตรา

สารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที ่

รฐับาลเป็นประกนั  

(ไม่รวมเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อการดาํเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่ เกิน 10% เมื่อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรอืผู้มภีาระ

ผูกพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ 

โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 

national scale ซึง่ประเทศนัน้ต้อง

มี sovereign rating อยู่ ในระดับ 

Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน SN หรอืศุกกู ทีผู่อ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ

ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั 

นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 

5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10%   

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.4 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 

และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออก

จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET หรอืใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี  

≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มี

ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี

ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั 

นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.2 ธุ รก รรม ดั ง น้ี  ที่ คู่ ส ัญ ญ ามี  credit rating อ ยู่ ใน ระดับ 

investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิใน

benchmark +5% 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5%  
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หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้

ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ

ดาํเนินงานของกองทุน และทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending  หรอื Derivatives)  

- รวมกนัไม่เกนิ 45%   เฉลีย่ใน

รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่ี

อายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่  

ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัMF ทีอ่ายุ  

กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 

เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุ

โครงการ ≥ 1 ปี  

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1  B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้กีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี

เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ี

กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

(single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

credit rating 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lll  ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อ

ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-

investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

7 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

7.1   ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 

7.2   ตราสาร Basel III 

7.3   Derivatives  หรอื Structured note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20% 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1  hedging limit : การเขา้      

ทาํธุรกรรม Derivatives       

ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ      

ลดความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 8.2  non-hedging limit :การ      

เขา้ทาํธุรกรรม

Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อ      

การลดความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

global exposure limit 

8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการ ลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ที่

เกดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

8.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ทีเ่กดิ

จากการ ลงทุน ใน Derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ 

(value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้ง เป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤  20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤  2 เทา่ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) 

หรอื การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic 

Derivatives) 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุกMF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด

รายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ  

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีน้ีสนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏในงบ

การเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าว

มารวมกบัมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสดุดว้ย

กไ็ดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีาร

เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มี

หน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการ

จดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้

อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่

ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment 

grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน

ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น

รายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณี

เป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่

ประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้    

- อตัราขา้งต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงัน้ี 

   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะ

ครบถ้วนดงัน้ี  โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

สาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International 

Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็น

ตน้ 

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง

ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 

วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่

กรณีและใหจ้ดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง

ไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภท

ทรพัย์สิน สําหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตาม

อตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 

(3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูล

เกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้ง

จดัทาํรายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว และจดัส่ง

รายงานต่อสาํนกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบัการ

ผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็น

หุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถือหุ้นของ

บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั และต้องสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 

วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงเวลาระหว่างรอการ

ลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการ

ลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมี

ระยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัทาํการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว

ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : - 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดสะสมมลูค่า  (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-A): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

3. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): 
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เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วย

ลงทุนชนิดอื่น 

4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS -C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสาํรอง

เลีย้งชพีกองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศ

เพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทนุอืน่ดงักล่าวล่วงหน้า

ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกวา่ 7 วนั และปรบัปรุงในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปของกองทุน 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS -X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่

น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปของกองทนุ 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกาํหนด 

สาํหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรับผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดใน

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจ

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจาก

กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้

ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจาก

กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของ

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดในรายละเอยีด

โครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย

ลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่า 1,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการทีไ่ดร้บัเงนิจาก

กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อเป็น

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ

ดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 

พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบใุนคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน) คาํสัง่หกับญัชี

ธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิด

ไวเ้พือ่รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อ

บญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั ” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคารซไีอเอม็บ ี

ไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั ”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ

ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

และหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

จากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ

บรษิทัจดัการ มาชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” ซึง่เป็นกองทุนเปิด

ปลายทาง ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบใุนใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ 
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โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมอื่น

ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะยกเลกิ

หรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้

ดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขาย

หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนื

ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อน

การดาํเนินการ 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบใุนคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั

จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทั

จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดย

พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทั

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบใุนใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณา

ตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั

ชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

เกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชาํระ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ

จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่

ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
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จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้

ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

4. บริษัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที ่  

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้าร

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจาํเป็นและสมควร ทาํใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุน

และวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติ

การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุน

สิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ

จาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ

ชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัท

จดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไว้

ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบยีนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ

จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวได้

ตามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด

ระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารใน

คําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
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วธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 

3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้ทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้

รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ

เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการนบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ  ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า :   ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :   ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :   ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ:   ม ี

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดาํเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

พรอ้มกบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล

โครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติม

ในอนาคต 

6.2.1.2 สําหรับผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

      หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้

มอีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร

ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์

ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกาํหนดวนัเริม่ทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 

วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายในวนัทาํการขายหน่วย

ลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่า 1,000 บาท 

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ

ดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 

พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบใุนคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
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สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อ

บญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ี

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

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” 

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย

กรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่ง

โทรสารพร้อมหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัทจดัการ

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคําสัง่ซือ้และไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

จากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคําสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ 

สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ

อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจาก

ธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการถดั

จากวันที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้น้ีบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อน

การดาํเนินการ  
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6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั

ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

และไดช้ําระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่

เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่

สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทําการขายทีบ่รษิทัจดัการทํารายการ บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได้

จรงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผู้

ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.4.5. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่

จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มี

ดอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี

รายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารใน

คาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั

จดัการเห็นสมควร ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการคืนเงนิ

ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้วธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ

(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มี

ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 

วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้

บรษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทํา

ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่

ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.3   วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  
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- รบัซือ้คนืหน่วยลง 

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัทิุนแบบปกต ิ

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1.  กองทุนจะพจิารณารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ลดลง  

2. บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐาน

ทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้าก

การลงทุนสทุธบิวก/หกักาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

ดงักล่าวจะไมเ่กนิจาํนวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยูต่ามหลกัฐานที่

ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได้

เมื่อสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะ

ตอ้งถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการดาํเนินงานดงักล่าว เป็นตน้ โดย

บรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้

ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะ

สัน้ ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
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ในวนัทาํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิ

ซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการขายคนืหน่วย

ลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสาํหรบัการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่มใ่ช่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่

กาํหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่้

ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการตาม

ความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอื

เอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน

ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีล

ใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และ

ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนงัสอื บรคิณฑส์นธ ิ

ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการหรอืไม่ดาํเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้
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หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดาํเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจ

ทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชือ่เสยีง

ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้

ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดาํเนินการหรอืไม่ดาํเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดาํเนินการ

ผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีาํสัง่หา้ม

หรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี    

ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) 

พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั

จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 

15.00 น.  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายในวนัทาํการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้

ม)ี  

การชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํ

การนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั

จดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ

ผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่

ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดย

บรษิทัจดัการจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขาย

คนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

เป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบใุนคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้าย

คนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา

ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํรายการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบั

จาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูที่

ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่ากว่าจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะ

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
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และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจ

ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํ

การนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณี

บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามที่

ไดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน

กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemption Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ

(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะ

เดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

2.  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
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ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 

วนันับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนทาง

โทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบั

เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

 4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทาํธุรกรรมใด ๆ 

เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้

หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไดส้งวนสทิธใินการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8.    การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

  8.2.1วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 

มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้า

มี) และนําส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทํารายการ

สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะยกเว้นขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี

กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย

ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ

แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี และ

นําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

      กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
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แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ 

ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่าง

เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

8.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณได้ภายในวนัทําการที่

บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณไดภ้ายในวนั

ทาํการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้ํา

รายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอื

มลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม

จาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย

หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ

(automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มี
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ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ

ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่สบัเปลีย่น

ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ

เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

เป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป

ชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไว้

ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย

พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่

ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่

ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนั

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก

จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  
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1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้

ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5)  ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่น

และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบโดย

พลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวมเปิด 

ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทั

จดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคาํ

สัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย

ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้
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หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

1.  บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่

เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

3. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฎเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆหาก

การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฎบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้เวน้แต่เป็นการโอนมรดก 

บรษิทัจดัการกองทุนมอีาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : รายการ

ค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
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2.68 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่น

ใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.54  ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีใ่ชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิ้นหกัด้วยมูลค่าหน้ีสนิทัง้สิน้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อัน

เกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุน

ตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิ 

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย

หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ

จดัทําเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู ้

ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 

และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นิ

นัน้ได ้ 

3.2 ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน

การสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทาํ ค่าผลติ และนําสง่คาํขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรบัเงิน 
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ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและผลติเอกสารดงักล่าวเป็น

ภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการ

เปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิ

และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การ

ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน 

รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการกองทุน

รวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทุนเป็น

ภาษาต่างประเทศ  

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

3.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ 

หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจํานํา 

จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อ

ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทนุ  

4. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนงัสอืพมิพ ์ค่า

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ

เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิ 

หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบั

เงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจด

ทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัิ

หน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ี่เกีย่วขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ

สทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสารขอ้มูล

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 

หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเมื่อ

บรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 

อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

            รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

    อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่ม ี 

             รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

  อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ: 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

จะตอ้งชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม

จากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

  ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

                    1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร

พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุน

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ 

นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ําเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็น

ความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีน

ใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิัทจดัการ

หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการ

อาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทั

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่น

ใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

จะคํานวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วนัทําการถัดจากวนัสิน้เดอืน หรอืตาม

ระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชีบรษิัท

จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะ

ไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท 

หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีก

เกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้่า

เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุน” 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ

และไดด้ําเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึง

ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  ทัง้น้ี การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระทํา

โดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นสาํคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัทาํ

ให้มัน่ใจไดว้่าผู้ลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

บรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

2.1  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระทําการ

ดังกล่าวได้  ทัง้น้ี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 

วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหน่ึง มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 
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ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ให้บรษิัทจดัการแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

        ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

ทัง้น้ี กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรพัย์สนิต่างประเทศบรษิัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมในการ

คาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณทรพัยส์นิสทุธสิว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ  

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง

ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสดัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

วธิกีารคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปันสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธติอ้งมกีารแบ่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน

ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วย 
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ตวัอยา่งท่ี 1 

มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 10 บาท แบง่เป็น 1.ชนิดสะสมมลูค่า 300,000 

บาท 2.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่

เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดบรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซือ้หน่วยลงทนุ

ชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

     
(ยังไม่เปิด
บริการ) 

(ยังไม่เปิดบริการ) 
(ยังไม่เปิด
บริการ) 

(ยังไม่เปิด
บริการ) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจําหน่ายได้ 
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 

          
300,000.00  

          
300,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จํานวน 15,000 บาท 
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน    315,000.00    315,000.00                -                  -                -                   -    
รายการค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%            (9.23)           (9.23)            -            -                 -            -   
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%    (0.28)       (0.28)                -           -                -              -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%         (0.92)         (0.92)                -            -           -           -    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)     314,989.57  314,989.57              -                    -                -                   -    

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 30,000.0000  30,000.0000                  -                      -                   -                 -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        10.4996          10.4996                  -             -                -                -    

วันต่อมา ทําการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมติมีผลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า      314,989.57      314,989.57                   -                        -                    -                     -    
ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า             
- รายการซ้ือหน่วยลงทุน  500,000.00    500,000.00                 -                     -                -             -     

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน (10,000.00)  (10,000.00)                 -            -                 -                    -     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน   804,989.57    804,989.57                  -                    -                   -              -    
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จํานวน 40,000 บาท 
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 
40,000 

      
40,000.00  

            
40,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57                  -                    -                  -                 -     

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%        (24.77)         (24.77)                 -                    -                   -                  -     

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%           (0.74)         (0.74)              -                -                -               -     

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%        (2.48)           (2.48)               -                -                 -               -     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)  844,961.58      844,961.58                   -                      -                    -                   -     

จํานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)   30,000.0000  30,000.0000                  -                      -                -                    -     

- หน่วยลงทุนเพ่ิมขึ้น (500,000 / 10.4997)  47,620.4082   47,620.4082                -                  -                   -                -     

- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)      (952.4172)      (952.4172)          -                      -                   -                   -     

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)  76,667.9910   76,667.9910                   -                      -                    -                     -     

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.0210       11.0210                 -                 -                   -               -     

 

ตวัอยา่งท่ี 2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุนพเิศษ ในวนั

ก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า จาํนวน 40,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจาํนวน 

600,000 บาท ซือ้หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนสถาบนั จาํนวน 1,000,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จาํนวน 1,200,000 

บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุพเิศษ จาํนวน 150,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจาํนวน 150,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า    844,961.58     844,961.58                  -                       -                     -                     -    
ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า             
- รายการซ้ือหน่วยลงทุน 2,950,000.00                  -    600,000.00   1,000,000.00  1,200,000.00     150,000.00  
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน   (40,000.00)  (40,000.00)                -                     -                     -                    -    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน   3,754,961.58     804,961.58  600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00     150,000.00  
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จํานวน 200,000 บาท 
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,104,961.58  x 
200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 600,000 / 
4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 1,000,000 / 4,104,961.58 
x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 

150,000.00       32,155.92    23,968.29       39,947.15       47,936.57         5,992.07  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  3,904,961.58      837,117.50    623,968.29    1,039,947.15    1,247,936.57      155,992.07  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%         (109.90)         (24.54)        (18.29)          (30.49)          (36.58)                 -    
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%            (3.44)          (0.74)          (0.55)            (0.91)            (1.10)            (0.14) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%           (11.45)          (2.45)          (1.83)           (3.05)           (3.66)           (0.46) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)  3,904,836.79    837,089.77    623,947.62   1,039,912.70   1,247,895.23      155,991.47  

จํานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)    76,667.9910    76,667.9910                 -                    -                    -                    -    
- หน่วยลงทุนเพ่ิมขึ้น  267,668.3814                 -    54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535    13,610.2566  
- หน่วยลงทุนลดลง  (3,629.4347)  (3,629.4347)               -                     -                    -                    -    

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 340,706.9377   73,038.5563   54,441.0267    90,735.0446  108,882.0535     13,610.2566  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          11.4609          11.4609         11.4609           11.4609          11.4609            11.4613  

 

ตวัอยา่งท่ี 3 

มรีายการ ซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า จาํนวน 120,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจาํนวน 

100,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จาํนวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จาํนวน 200,000 

บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุพเิศษ จาํนวน 150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจาํนวน 

190,000 บาท 

สมมตมิรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
  

กองทุนรวม ชนิดสะสม
มูลค่า 

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า 3,904,836.79    837,089.77    623,947.62   1,039,912.70       1,247,895.23      155,991.47  
ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า             
- รายการซ้ือหน่วยลงทุน   870,000.00   120,000.00   100,000.00   500,000.00     150,000.00  
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,574,836.79    957,089.77    723,947.62   1,539,912.70     1,047,895.23     305,991.47  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จํานวน 190,000 บาท 
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
   = 957,089.77 / 4,574,836.79 x 190,000 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
   = 723,947.62 / 4,574,836.79 x 190,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  
   = 1,539,912.70 / 4,574,836.79 x 190,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  
   = 1,047,895.23 / 4,574,836.79 x 190,000 

   190,000.00      39,749.41     30,066.66      63,954.93         43,520.70       12,708.30  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั    68 

- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  
   = 305,991.47 / 4,574,836.79 x 190,000 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,764,836.79    996,839.18    754,014.28   1,603,867.63       1,091,415.93    318,699.77  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ) 

        (130.33)       (29.22)         (22.10)         (47.02)           (31.99)                 -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%            (4.19)         (0.88)          (0.66)            (1.41)           (0.96)         (0.28) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%          (13.96)         (2.92)           (2.21)          (4.70)         (3.20)          (0.93) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)  4,764,688.31    996,806.16     753,989.31  1,603,814.50       1,091,379.78     318,698.56  

จํานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)  340,706.9377  73,038.5563   54,441.0267  90,735.0446   108,882.0535   13,610.2566  
- หน่วยลงทุนเพ่ิมขึ้น  75,909.1496  10,470.2905    8,725.2421   43,626.2106                    -     13,087.4064  
- หน่วยลงทุนลดลง (17,450.6365)               -                  -                 -      (17,450.6365) -                               

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 399,165.4508  83,508.8468  63,166.2688  134,361.2552       91,431.4170   26,697.6630  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.9366         11.9365         11.9365         11.9365            11.9365           11.9373  

วันต่อมา ทํารายการรับคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า และ สมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นวันน้ี 
185,000 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า  4,764,688.31    996,806.16     753,989.31  1,603,814.50       1,091,379.78     318,698.56  

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า             
- รายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
   = 63,166.2688 x 0.15 

     (9,474.94)         -      (9,474.94)            -             -                    -    

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน              -               -                 -                 -               -            -    
- รายการขายคืนหน่วยลงทุน               -           -                -              -                 -    -  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน   4,755,213.37    996,806.16     744,514.37  1,603,814.50       1,091,379.78     318,698.56  
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จํานวน 185,000 บาท 
วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
   = 996,806.16 / 4,755,213.37 x 185,000 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
   = 744,514.37 / 4,755,213.37 x 185,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  
   = 1,603,814.50 / 4,755,213.37 x 185,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  
   = 1,091,379.78 / 4,755,213.37 x 185,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  
   = 318,698.56 / 4,755,213.37 x 185,000 

  185,000.00      38,780.41    28,965.09     62,395.87       42,459.77      12,398.86  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,940,213.37  1,035,586.57    773,479.46   1,666,210.37       1,133,839.55     331,097.42  
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ) 

         (135.12)       (30.36)        (22.67)        (48.85)            (33.24)                -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%          (4.35)         (0.91)          (0.68)           (1.47)              (1.00)         (0.29) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%          (14.48)         (3.04)          (2.27)         (4.88)           (3.32)    (0.97) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 4,940,059.42  1,035,552.26   773,453.84   1,666,155.17      1,133,801.99      331,096.16  

จํานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)   399,165.4508  83,508.8468   63,166.2688  134,361.2552       91,431.4170   26,697.6630  
- หน่วยลงทุนเพ่ิมขึ้น              -                  -                   -                   -                      -                    -    
- หน่วยลงทุนลดลง     (793.7787)               -      (793.7787)               -                    -                  -    

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)   398,371.6721  83,508.8468   62,372.4901  134,361.2552        91,431.4170   26,697.6630  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         12.4006        12.4005       12.4005        12.4005            12.4005          12.4016  
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หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้น้ี ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

2.   บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ  

 คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ใน

การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุ  

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค)  วนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถัดไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหน่ึงเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการถดัไป  

ข้อความในข้อ (ก) มิให้นํามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดาํเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท

จดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มขีอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า

หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสอืพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศที่บริษัท

จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ

ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
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3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่

4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 

ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้

เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(4.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซือ้ขายคนืหน่วย

ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ําหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตาม

ระยะเวลาดงัน้ี  

(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บรษิัทจดัการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินต่างประเทศ หากมี

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  

1.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวม

ได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม หรอื  

1.2  มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําให้ไม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม

ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  
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16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ

ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจากราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการ

จะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัทีพ่บว่าราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการคํานวณ

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่

วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่

ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วน

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนั

ทําการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน

รายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนื

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สาํเนา

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั

และรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก

ทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะ

ส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของ

ราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวน

เท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง 

และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย

คนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะ

จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
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หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น

จาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การ

ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่

ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนราย

ใดมมีลูค่าไม่ถึงหน่ึงรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีาร

จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ

จะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วย

ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้  18A เลขที 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 มกราคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2559 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การดําเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิัท

จดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายใหถ้ือว่ามตนิัน้

เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง

มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง

จาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีาร

แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 

แลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ

ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

ในการดาํเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ

กองทุนและหนงัสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอีํานาจตาม

กฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั

เป็นอย่างอืน่ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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1.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยใช้วธิกีารขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษมี

จํานวนไม่เกนิร้อยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก

ปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่คาํนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจีาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่

เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล

ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะ

ดาํเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้าํนักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป

ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้น้ี ภายใน 15 วนันับแต่

วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทนุรวมทีท่าํใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

รวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัสาํคญั 

(2) การชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั หรอืการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้าํนักงานใหค้วามเหน็ชอบแทน

การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีสาํนักงานอาจกําหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์

ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดงักล่าวต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญั 

หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ทาํใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุน 

(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

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

6. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเหน็ชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง

ดงักล่าว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงัน้ี 

(ก) การลดมลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน 

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิม่จาํนวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 
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(ง) การเพิม่ความถี่ของการสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบต่อสถานะการลงทุนของ

กองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั 

(จ) การลดเวลาสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิม่เติมทีต่้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

1)  การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2)  การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัทีบ่รษิทั

จดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้น้ี ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน

ขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จํากดั

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้อื

ว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนียัสาํคญั ตอ้ง

ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้

ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมติผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่

หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ไดร้บัมติผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
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หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมติเพื่อแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิ

หรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการบรหิาร

สภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืต้องใช้รูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บตัรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการกําหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการทํา

ธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดง

มตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถึงผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตาม

หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวม

ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะ

ควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ 

หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิ

หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หากมี

ผลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น

โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ีโดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการ

จดัการกองทุนรวม 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรอื

ส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจน

ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่จะตอ้งแสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า

ยุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม 

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ

เปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทนุรวม 

เป็นอย่างน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื

กองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั

การควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่ารควบรวม

กองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุน 

บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้บัไวแ้ล้ว 

หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทําการสุดท้ายของแต่ละ

สปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการ

ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
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4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภัยความรบัผดิของบรษิัทจดัการ 

บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

หรอื ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถ

ดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณา

ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หาก

บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

      ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึง

ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม

นัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม วรรคหน่ึง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบั

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 
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(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

จากบรษิทัจดัการ  

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ให้หมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพ

คล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลี้ยงชพี  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย

ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงัน้ี 

1.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

2.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

3.  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกิน

หน่ึงปี  เว้นแต่ ได้รบัผ่อนผันจากสํานักงานเน่ืองจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์

โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั” 

(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุน ต้อง

มไิดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น 

เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการที่ทําใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถึงการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ถือเกนิกว่าขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิ

กองทุนรวมได”้ 

7.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

1       บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร

ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั

ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูย์

ซื้อขายหลักทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการกําหนดไว้ ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะจดัสรรการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน

ดว้ย  

2  ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิดเผย ข้อมูล

เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั    81 

ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่ง

ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อื

หน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี สาํหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วย

ลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื

ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 

ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึง

สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิเกีย่วกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ

สัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะดงักล่าว

ขา้งตน้ 

11.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ

เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงนิที่

ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชี

ของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิตบิคุคล สญัชาตอิเมรกินั ผู้

ซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ี

ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มขี้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ใน

ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินั

และบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์อง

ลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้องจดัทําเอกสารยนืยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัใน

สองกรณี คอื 
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(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ

รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 

เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตาม

ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการ

ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทุนรวมที่เป็น 

NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื

ระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจทําให้

กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ

ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บรษิัทจดัการ

และกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก

ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) ให้คํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล 

(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวน

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้

กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ

ความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้

ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้

ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยให้ไว้มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้

ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบ

รบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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รบัทราบการดําเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้ําเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

คาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว

แลว้ขา้งต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน

สทิธไิวข้า้งต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ 

โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย

ลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี ทัง้น้ี การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้กาํหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนที่

ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิัทประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และนําส่งคําสัง่ซื้อขาย

หน่วยลงทุน รวมทัง้คําสัง่ต่างๆไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัทประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จรงิของผู้ถือ

หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตมหีน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน 

หรอืรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัคาํยนืยนัการทาํรายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

รวมถึงการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่ซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ําการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยตดิ

ประกาศทีท่ําการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ และแจง้

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั  
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ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปน้ี อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยถอืว่าไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่าํนกังานกาํหนด  

1. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ีขัน้

ตํ่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียม

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เน่ืองจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน

กรมธรรม ์สดัสว่นการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การดาํเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงมี

ขอ้กาํหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของ

การสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึง่อาจแตกต่างจาก

การซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้กําหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัทาํโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีติ 

หรอืตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด (ถ้ามี) โดยชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบรษิัทประกนัชีวิต

กาํหนด ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาทาํการในการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารชาํระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่้

ลงทุนได้รบัจากบรษิัทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิครบถ้วนจากบรษิัท

ประกนัชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจปฏเิสธคํา

สัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า คาํสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการทาํธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชื่อได้

ว่ามีความเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ตาม

พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเขา้ข่ายบุคคลทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใินการ

พจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อ

ชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ หรอืบรษิัทประกนัชวีติ รวมถึงกรณีที่คําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการทาํธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน

หรอือยู่ภายใต้คาํสัง่หา้มการทาํธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทั

ประกนัชวีติ 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์

ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกําหนดมูลค่า หรอื จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงื่อนไขใน

การขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําสง่เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ
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ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ 

โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ และคําสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อ

บรษิัทประกนัชวีติได้ส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิัทจดัการแลว้ โดยบรษิัทประกนัชวีติอาจ

ตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์นครบถว้น ก่อนสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วย

ลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจาํนวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขที่

ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตวัแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกนัชีวติควบ

หน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใตก้รอบระยะเวลา

ทีก่ําหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้กําหนดในโครงการ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทประกนัชวีติมหีน้าทีต่้องชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนที่ได้รบัจากบรษิัทจดัการให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดย

วธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย

ลงทุน  

3.2  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะดําเนินการส่ง

คาํสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจาํหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/หรอืดาํเนินการนําเงนิ

จากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ชาํระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บรษิัทประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์

ประกนัชวีติ ทัง้น้ี การส่งคําสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่ใดๆ เกี่ยวกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดย

บรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอํานาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติให้

สง่คําสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่ง

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสดุไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติ

จะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  

4.  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ลงทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนังสอืยนืยนัการทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขาย

คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 10 วนั

ทาํการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีติ ตามจํานวนขัน้ตํ่า จํานวนเงนิ

คงเหลอืขัน้ตํ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คาํสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติตามที่บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัท

ประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิัทประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
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ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย

บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ําเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนียมการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืดําเนินการอื่นใดเพื่อให้

เกดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุปไดด้งัน้ี  

(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึง

หรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2) การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้

ล่วงหน้าให้มกีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกอง

หน่ึงหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์ 

(3) การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนไป

กองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์เช่น ทุกรอบสามเดอืน 

เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ 

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีทีบ่รษิทั

ประกนัชีวติเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่ยกเลกิตาม

เงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนังสอืยืนยนัการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดด้ําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัสง่รายงานยนืยนัการรบัคําสัง่ครัง้แรก 

หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการ

ลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทประกนัชีวติได้ทุกวนัและเวลาทําการที่

บรษิัทประกนัชวีติกําหนด ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกบักองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน 

(การชาํระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การ

สบัเปลีย่นกองทนุ การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดยสง่คาํสัง่ตามแบบฟอรม์

และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่

ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไม่มสีทิธนํิาหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิ

การทํา กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิัทประกนัชีวิต และ/หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด โดยบรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ําเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการในส่วนของการ

ลงทุนในหน่วยลงทุน  
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4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขายหน่วย

ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวมควบ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธิในการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชวีิต 

รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจําตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติ

กาํหนด 

7.  สทิธใินการได้รบัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกนัชีวติเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุนที่ได้รบั

คาํแนะนําเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบคําเตอืนและคาํอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของการลงทุนใน

หน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อ

การตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการดาํเนินการเพื่อการควบ

กองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม

หรอืผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซื้อกรมธรรม ์รวมทัง้

การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไม่เท่า

เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน (Fund 

Book) ของบรษิัทจดัการ และการได้รบัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบัจากบรษิัทจดัการโดยตรง 

รวมถึงการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติจะไม่สามารถทํารายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของ

บรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการทํารายการผ่านบรษิัทประกนัชวีติทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัประกนัชวีติจะทําหน้าที่เป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัท

ประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ท้จรงิของผู้ถอืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ตดิต่อในการ

ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนื

หน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีารที่บรษิัทประกนัชวีติแต่ละ

แห่งกาํหนด  

11. นอกจากน้ี สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้กาํหนดของบรษิทัประกนัชวีติทีผู่้

ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์

ประกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจาํปี  

บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผู้ดําเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจําปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัสง่รายงานแสดงฐานะการถอื

หน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด 
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21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด บริษทัจดัการมีการจดัการ

กองอสงัหาริมทรพัย ์หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิทั

จดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิ

จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม: 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่

ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบรษิัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล

ผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามในขอ้ผกูพนั

ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน

รวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม

และขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื

เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ ์ 2561  ถึงวนัท่ี  31 มกราคม  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการ 

โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th)  

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั 

 

  1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

  2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์

  3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้ 

  4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

               (www.principal.th) 

 

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหน้ี) 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-2686-9500 

www.principal.th 


	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

