
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิต้ี, CIMB – Principal (FAM) Global Commodities Fund (ช่ือย่อ : 

CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน  ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีมีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรบัความเส่ียงจากการ

ลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เข้าลงทุนในกองทุน MLCX CommodityEnhanced Beta Fund (กองทุนหลกั)  เป็นกองทุนรวมท่ีมี

นโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนท่ีมีการดาํเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือสร้างผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมให้มีมูลค่า

ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสินค้าโภคภณัฑ์  จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ดงันัน้ ผู้

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทาํให้กองทุนรวมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

สกลุเงินท่ีกองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของ

กองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่

ไว้ 

• กองทุนน้ีมีความเส่ียงสงูและซบัซ้อน ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี

ข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บคุคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืซบัซ้อน 



 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้                          1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

คาํจาํกดัความ : 

 

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือกองทุนเปิด หมายถงึ กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ 

หนังสือชีช้วน หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนทีม่รีายละเอยีดตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยแบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ประกอบดว้ยส่วนสรปุขอ้มลูสาํคญัและสว่นขอ้มลูโครงการ 

บริษทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ   

วนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน (Subscription 

Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีกํ่าหนดไว้

ในรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่ามปฏทินิทีเ่ป็นวนัทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการและ/

หรอืวนัทําการของประเทศทีก่องทุนหลกัจดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัทําการของตลาดหลกัทรพัยท์ี่

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน

ต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกําหนดในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรปุ และ/

หรอืช่องทางอื่นใดตามทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการจดัการ 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุน 

(Redemption Date)  

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

ทัง้น้ี ตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่ามปฏทินิทีเ่ป็นวนัทําการตามปกติ

ของบรษิทัจดัการและ/หรอืวนัทําการของประเทศทีก่องทุนหลกัจดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัทําการ

ของตลาดหลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกําหนดใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุ และ/หรอืช่องทางอื่นใดตามทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการจดัการ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทํา

การทีค่าํนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription 

Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Redemption 

Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-

End Fee) 

หมายถงึ คา่ธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  โดยจะใชม้ลูค่าหน่วย

ลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ (ถา้ม)ี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(Back-End Fee) 

หมายถงึ คา่ธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูข้ายคนืหน่วยลงทุนโดยจะใชม้ลูคา่

หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ (ถา้ม)ี 

การแก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดยแก้ไข

ราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วย

ลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึ่งมมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน  ทีไ่มถู่กตอ้ง

กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depositary receipt) 

หลกัทรพัยอ้์างอิง หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้เพื่อรองรบัใบ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้                          2 

แสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนักงาน หรือ สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

สมาคม หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

บริษทัจดทะเบียน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาด

หลกัทรพัยใ์หม ่

บริษทัขึน้ทะเบียน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ 

บริษทัย่อย หมายถงึ บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

กิจการ หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน

ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดเกีย่วกบั

การจดัทํางบการเงนิรวม 

คาํเสนอซ้ือ หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดเกีย่วกบั

การจดัทํางบการเงนิรวม 

คาํเสนอซ้ือ หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

ศนูยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์

 

หมายถงึ ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดใหจ้ดัทํา

งบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟ ู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชีย หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ใน

ภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ

ของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific 

Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายภุกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบกําหนด

อายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุน

รวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื
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รปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รูปแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่

ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาด

ทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเส่ียง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ ี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กําไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบั

เงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงินฝากอิสลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก 

โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

ผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงินเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

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

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง
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ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของ

ประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื

ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on 

Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ว้

เป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้

เสนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรอืการ

จดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บริษทัจดทะเบียน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ําการซือ้ขายไดใ้น 

SET 

บริษทัย่อย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วน

การถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บริษทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วน

การถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กําหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภทหลกัทรพัย์

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผู้มีภาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แล้วแต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งอยูใ่นรปูแบบอย่างใดอยา่ง

หน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

ตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 
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2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทนุในลกัษณะ ทํานองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาด

ทุน 

3. foreign REIT 

หุ้นกู้ระยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่มกีารเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง

และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้ําหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังาน เวน้แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั

การประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย

คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ ี

ผลต่อการชําระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิที่ไดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บั

ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของตราสาร

หรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหน้ี

ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา Underlying 

ของตราสารหรอืสญัญา แล้วแต่กรณี 

Derivatives สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives On Organized Exchange derivatives ทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย derivatives 

Discount Rate อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช้ 

ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัใน

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไมว่า่

กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร
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กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่น

กลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

Investment Grade credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

Issue Rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งใน

ทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่น

บุคคล 

Notional Amount มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

Obligation ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ (obligation 

category & obligation characteristics) 

Options สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัิ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

P/N ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่ง

กนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูล

ของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ําหน้าทีกํ่ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทํานอง

เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

Reverse Repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
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SET ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP Specific Investment Products 

SN ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความ

เสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

Underlying สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

    1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)  :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ 

    1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Principal Global Commodities Fund 

    1.3  ชื่อย่อ  :  PRINCIPAL GCF 

    1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนเปิด 

    1.5. ประเภทการขาย              :  ขายหลายครัง้ 

    1.6. การกาํหนดอายโุครงการ   :  ไม่กาํหนด 

    1.7. อายุโครงการ    :  ไม่กาํหนด 

    1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

    1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ)   :  ไม่กาํหนด 

    1.10. ลกัษณะโครงการ    :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

    1.11. ลกัษณะการเสนอขาย   :  เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย 

    2.1. จาํนวนเงนิทนุของโครงการ   : 3,000,000,000 บาท  

    2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ)  : ไม่กาํหนด 

    2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย   : 10 บาท  

    2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน    : 300,000,000 หน่วย  

    2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

    2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  : 2,000.00 บาท  

    2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  : ไม่กาํหนด  

    2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื  : ไม่กาํหนด  

    2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

    2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

    2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

    2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ

เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/

หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขาย

หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
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ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

โครงการมวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อนําไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพยีง 

กองทุนเดียว (Feeder Fund) และเป็นการตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ที่

มุ่งหวงัผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มี

นโยบายสร้างผลการดําเนินงานของกองทุนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิค้าโภคภัณฑ ์

(Commodity Index) โดยตรง  ทัง้น้ีกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และลงทุนใน

ต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่ตํ่ากว่ารอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ทรพัยส์นิทางเลอืก 

3.3  ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

      กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

           ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund  

           กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

     3.4  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

           การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ  

3.5   นโยบายกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมก่าํหนด 

3.6   การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั  

      (active management) 

3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) แปลงค่าเป็นเงนิบาท 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน

การตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของ

ตวัชี้วดัไม่ได้จดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง  
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 ดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุน 

 สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

     3.10.ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

     3.11.รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ มนีโยบายทีจ่ะนําเงนิสว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน

ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว(Feeder Fund) อาท ิกองทุน Merrill 

Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund  ที่มีนโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตรา

สารทุนที่มีการดําเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อสรา้งผลการดําเนินงานของกองทุนให้มมีูลค่าใกล้เคยีงกบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 

Index) โดยกองทุน Merrill Lynch  MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็นกองทุนย่อยภายใตก้าร

จดัการของ กองทุน Merrill Lynch Investment Solutions, Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ 

Umbrella Structure ทีม่เีงนิทุนผนัแปร  ทัง้น้ี Merrill Lynch Investment Solutions ไดร้บัอนุญาตให้จดัตัง้

ขึ้นโดย Luxembourg regulator - Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท 

UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ล่าสุดของ The European Communities (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities) Regulations 2010   กองทุนดงักล่าวบรหิารจดัการโดย Merrill 

Lynch International (MLI) ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น ทั ้ ง ห ม ด โ ด ย  Bank of America 

Corporation  นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ่รกัษาสภาพคล่องของกองทุน บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่

ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ

เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย 

2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืการลงทุนในกองทุนหลกัดงักล่าวนัน้

ไม่เหมาะสมอกีต่อไป หรอืไม่สามารถลงทุนในกองทุนดงักล่าวต่อไปได ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธนํิาเงนิ

ไปลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ 

เฉพาะกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยไม่ถอืว่าลงทุนผดิวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3)  บรษิัทจดัการอาจจดัให้มีการประกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา หรอือตัราดอกเบี้ย หรอืความ

เสีย่งอื่นใดทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

4)  รายละเอยีดเกีย่วกบักองทุนหลกั Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund 

Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เ ป็ น ก อ งทุ น ย่ อ ย ภ าย ใต้  Merrill Lynch 

Investment Solutions ซึ่งมโีครงสรา้งการลงทุนแบบ Umbrella Structure ที่มเีงนิทุนผนัแปร ทัง้น้ี Merrill 

Lynch Investment Solutions ได้รบัอนุญาตให้จัดตัง้ขึ้นโดย Luxembourg regulator - Commission de 

surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง The European 

Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 

ประกาศล่าสดุในปี 2010  

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

มุ่งหวงักําไรจากการลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว จากการลงทุนซึง่มผีลตอบแทนองิกบัดชันี MLCX 

03 Total Return Index (“ดชันีฯ”) โดยมเีป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดชันี Dow Jones-

UBS Commodity Index ซึง่เป็นดชันีสนิคา้โภคภณัฑเ์ปรยีบเทยีบ 
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ตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีผลการดําเนินงานที่อิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ หักด้วย

ค่าธรรมเนียมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม กองทุนหลกัไม่ไดท้ําการลงทุนในส่วนประกอบของดชันีฯ 

โดยตรง หากแต่ได้เข้าทําสญัญาสวอป (Total Return Swap Agreement) เพื่อให้มีผลตอบแทนที่องิกบั

ดชันีฯ ในกรณีทีม่ลูค่าของดชันีฯ ลดลง มลูค่าของกองทุนหลกักจ็ะลดลงตามไปดว้ย  

ดชันี Merrill Lynch Commodity Index eXtra 03 Total Return Index (MLCX 03 Total Return Index) 

ดชันี MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดชันีการกระจายการลงทุนในสนิค้าโภคภัณฑ์ โดย

ได้รับการพัฒนาโดย Merrill Lynch International ภายใต้กลุ่ม Bank of America Corporation ซึ่งเป็น

สถาบนัการเงนิชัน้นําในสหรฐัฯ โดยดชันีฯ ประกอบดว้ยสญัญาฟิวเจอรส์ในสนิคา้โภคภณัฑซ์ึง่สะทอ้นการ

กระจายการลงทุนไปยงัตลาดสนิคา้โภคภณัฑ์ทัว่โลกและสญัญาฟิวเจอรส์ทีค่รบกําหนดอายุ ณ เวลาต่างๆ 

กนั  โดยสามารถแบ่งแยกสนิคา้โภคภณัฑไ์ดเ้ป็น 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ พลงังาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมี

ค่า ธญัพชื สนิคา้การเกษตร และปศุสตัว ์ สาํหรบัการให้น้ําหนักในส่วนประกอบของดชันีฯ นัน้ คํานึงถึง

สภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภท โดยมี BofA ML 

Commodity Research เป็นตวัแทนในการคาํนวณดชันีฯ  

ดชันีฯ MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงมาจาก ดชันี Merrill Lynch 

Commodity Index eXtra (the "MLCX Index") เพื่อทีจ่ะเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS  ทีก่ําหนดใหม้กีาร

จาํกดัน้ําหนกัการลงทุนสงูสุดในแต่ละหมวดของสนิคา้โภคภณัฑท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี โดยตวัดชันีมี

การลงทุนในสนิคา้โภคภณัฑท์ีห่ลากหลาย และมกีารลงทุนในช่วงอายสุญัญาฟิวเจอรส์ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ

สนิคา้โภคภณัฑ ์เพื่อรองรบักบัแนวโน้มราคาทีม่กีารเคลื่อนไหวทีต่่างกนัตามปัจจยัทางฤดกูาล รวมถงึมกีาร

กระจายความเสีย่งในการเขา้ลงทนุสญัญาฟิวเจอรใ์นแต่ละสนิคา้โภคภณัฑ ์เป็นสดัสว่นในช่วง 15 วนัทาํการ

แรกของเดอืน ซึง่โดยก่อนหน้าน้ี ดชันีสนิคา้โภคภณัฑค่์อนขา้งจาํกดัการเขา้ลงทุนเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ

เท่านัน้ 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัลงทุนในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนซึง่มกีารจดทะเบยีนหรอืซือ้ขายในตลาดทีม่กีารควบคุมโดย

กฎระเบียบในประเทศในกลุ่ม OECD (“กลุ่มการลงทุน”) และเป็นไปตามกฏการลงทุน UCITS และ

ดําเนินการเข้าทําสญัญาสวอปผลตอบแทน (Total Return Swap Agreement) จํานวนหน่ึงสญัญาหรือ

มากกว่ากบัคู่สญัญา สวอป กบั Merrill Lynch International (MLI) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน โดย

คู่สญัญาสวอปจะส่งมอบผลตอบแทนของ MLCX03 Total Return Index แก่กองทุน และกองทุนจะสง่มอบ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มการลงทุน รวมทัง้เงนิปันผลรบัและรายได้อื่นๆ (อาทิ รายได้จากการ

จําหน่ายสทิธใินการจองซื้อหุ้น) แก่คู่สญัญาสวอป  จากการดําเนินการดงักล่าว ทําให้ผลตอบแทนของผู้

ลงทุนไม่ไดอ้งิกบัผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน    

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื 

sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนต่างไปจากที่ระบุใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา

เลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี 

โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  โดยบรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes 

หรอื sub-classes) หรอืกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรกต็ามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน 

กองทุนหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอืกองทุนต่างประเทศที่มนีโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
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ของโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืดําเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็น

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ

ภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎบิตั ิ

หรอืกรณีอื่นใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่

เกีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บรษิัทจดัการจะ

ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธกีารที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ประกาศกาํหนด  

1. มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไม่

มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของกองทุนปลายทาง

ดงักล่าว 

1. มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

ปลายทาง 

2. ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใด

ตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

2. ปฎบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลู

ของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

3. รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

4.  เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการให้

บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการ

ดงักล่าว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 
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3.12  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ 

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ  

3.13  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย

วธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่

คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการ

หาดอกผลโดยวธิอีืน่  

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 ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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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 ัง่จ่ายหรอืผูอ้อก

ตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้

กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มีการลงทุนใน  derivatives ที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ

กองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวม

ฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ี underlying อย่างใดอยา่ง

หน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้อง

เป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 

สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั

มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุน

ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ

เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย

วธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอื

เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็น

การทาํสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั

ของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทั

ทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป 

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่   

1.1   ตราสารทุนต่างประเทศ  

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription 

Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2   ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

  2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

  ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี ่ 

  ครบถว้น ดงัน้ี 

  2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

  2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้

  ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืม ี  

  เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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  2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ 

  ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง 

  อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

  หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

  2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

  2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

  2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

  2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

  2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

  2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

  2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

  ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอื 

  ผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบั

ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอื

เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่

เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3   ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการ

จดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่าง

เพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมี

การจํากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ 

และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็น

กองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ใน ≥ 
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
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2.4.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี

ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่

เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังานโดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก

ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวต้อง

เป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ

ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(2.2.1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 

on Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 
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สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั

มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุน

ใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

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 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment  

      Grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอื 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื

ผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

Credit Rating แบบ National Scale ซึง่ประเทศนัน้ต้อง
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

      ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั ม ีSovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ 

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บุคคลดงัน้ี 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

 สหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู ่

 อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่ อการส่งออกและ

นําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 

397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอื

อยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขาย หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีาร

เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอื

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้

ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั

ทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้ี

การเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้

ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

       6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม 

        กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน 

        ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม 

        กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา 

        ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให ้

        ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื 

        เป็นตราสาร Basel III 

      6.4.2   ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment  

        grade 

      6.4.3   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

        ดงัน้ี 

               6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 

                 SET หรอืในตลาดซือ้ขาย  

                 หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

               6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ 

                  ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

                  filing 

               6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนด 

                  วนัชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่ 

                  วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 

                  ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ ี

                  ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว 

                  ตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

                  6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 

                 5.2.3.9 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

                  6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่าง 

                 ประเทศทีป่ระเทศไทย 

                 เป็นสมาชกิ 

                  6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ  

                 ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 

                 ทาํนองเดยีวกบับคุคล  

                 ตามขอ้ 6.4.3.3.1 –  

                 6.4.3.3.2                                   

        6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระ 

        หน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้น 

        ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

        market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น

ระดบั Investment Grade 

6.5.1 OTC Derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

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 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N 

ทีนิ่ตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาใน

ต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่

จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้

แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่

ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทนุคงเหลอื ≤ 6 

เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

      จดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending 

หรอื derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้

ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรียกร้องในตรา

สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี

เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี

ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตรา

สารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

       2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6  

       ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ 

       ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single 

        entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า  

        investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ

ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 

4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ที่

มอีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อก

ตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non-

investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

5 Derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่ี ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 
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วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(Hedging) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของ

จาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ 

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 

ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิ

ดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก 

เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง

การเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบ

กําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้

ออกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ

มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ี

ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่้

ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็น โครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดย

เป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ใน

ระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 

rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ

จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรา

สารได้มีการยื่ นแบบ filing ในลักษณ ะเป็น

โ ค ร ง ก า ร  ( bond issuance program) ใ ห้

พิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 

ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 

   สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

   การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด 

   ย่อม แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ 

    ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ 

 ไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง 

 เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

ทีอ่อกหน่วยนัน้ หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อก

หน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่เกิดกรณี

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่
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เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ

มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋

สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก

กรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 

limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่าํหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3 .ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั

ทาํการตดิต่อกนั 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 

(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดย

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า

หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 
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(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฟีดเดอรด์งักล่าว

ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร

จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบักองทุนรวม

หรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเกีย่วกบั

ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่าํหนด และจดัสง่รายงานต่อ

สาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดนัน้”   

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั

ทาํการตดิต่อกนั 

(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวม

ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด” 

5   ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่  

  เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

  (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

  (2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคาํนึงถงึประโยชน์

ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่
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เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่

กรณี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั

จดัการ 

 (1.2)  ดาํเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท

จดัการดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่

สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ทัง้น้ีทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วง

ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร

ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิัทจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่

สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั 

บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : - 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และวนัเวลาทาํการเสนอขาย

หน่วยลงทุน 

5.2.1.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้สามารถตดิต่อขอรบั

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบ

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

5.2.1.2 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะทาํการเปิดใหม้กีารจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้

ในวนัทาํการของบรษิทัจดัการ ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม 2549 ถงึวนัที ่30 มกราคม 2550 ระหว่าง

เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที ่31 มกราคม 

2550 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสดุทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก  

5.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
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5.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5.2.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ ผู้จ ัด

จําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที่

ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

(สองพนับาทถ้วน) สาํหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จาํนวนใหแ้ก่บรษิทั

จดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และกรอก

รายละเอยีดต่างๆในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ

ขอ้ กาํหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนเอง 

(4)  สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยมบีญัชกีองทนุ และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน

กบับรษิทัจดัการจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.3. การรบัชาํระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จํานวนที่ส ัง่ซื้อ โดยชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน 

เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลง

วนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จาํกดั” 

โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการ

ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซือ้ดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดก่้อน

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึ่ง “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพิล จํากดั” เป็น

บญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปน้ี 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนพล ูเลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์สาํนกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2)  หลงัจากทีบ่รษิัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ไดร้บัการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้า

ม)ี  หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไว้

เป็นหลกัฐาน 
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(3)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็

เงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนในวนัทาํการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัทําการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้นัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลา

การเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุน     ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4)  ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเต็มค่า 

จะหกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่ึง

เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะ

ดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ด้ทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวน

แล้วจะเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั

อนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิัทจดัการจะนําเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไว้ในบญัชเีงนิฝากที่บรษิัทจดัการ

เปิดไวเ้พื่อการน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.4. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้และไดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่

บรษิทัจดัการไดร้บัชําระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีไ่ดร้บัชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้

โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการ

จะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากสาํนักงานในวนัทําการถดัจาก

วนัทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นต้องแจง้ให้

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุน

ประกนัสงัคม  กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอื่นใด ที่ไดร้บั

การผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

ใหถ้อืว่าบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปน้ีเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

(ข) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(ค) นิตบิุคคล และผู้ถอืหุน้หรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถือหุ้นหรอืเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

หรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(ง) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่ม่ใช่กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลู 

การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออก

และจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบกํากบัภาษใีหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.5. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไข  ที่

กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ

ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่

ไดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจาก 

(ก) ไมส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชน

ไดถ้งึ 35 ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตํ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

(ข) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิ

ทีไ่ด้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทาํ

การถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้

อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่า

รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่สํานักงาน จะ

พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 
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5.2.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.6.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดรายหน่ึงอาจมผีลทาํใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนรายนัน้ ๆ ถอืหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน หรอื

เป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท แล้วแต่

จาํนวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณีคาํสัง่ซือ้โดยผูล้งทุนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและมภีูมลิาํเนาหรอืถิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศทีม่ี

มูลค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท หรอืเป็นผลให้ผู้ลงทุนดงักล่าวถือหน่วยลงทุนมมีูลค่ารวมกนั

มากกว่า 10 ลา้นบาท 

(3)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(5)  กรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเว้น

แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลที่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กองทุน

ประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอื่นใด ที่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(6)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(7)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรือ

ก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้

ถอืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการ

เป็นหลกั 

5.2.6.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

5.2.7. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ    มาก่อน

จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในใบคาํ

ขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งให้บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจนครบถว้น 
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เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีมดีงัน้ี : (บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐาน

อื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง หรอื 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ และทะเบยีนบา้น พรอ้มลงนามรบัรองความ 

     ถกูตอ้ง หรอื 

(3) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนาม (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) และ/หรอื 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(5) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2) ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ/หรอืผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการ

ลงนาม 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ 

(4) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทีร่ะบุ

ในหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

(5) หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  สาํหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6) เอกสารอื่นใดทีก่าํหนดโดยบรษิทัจดัการ 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1) บรษิทัจดัการ 

2) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3) ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บั
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ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 

วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทกุแหง่ของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ

ตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกาํหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิทั

จดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคา

ขายและจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทนุ

ทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ี เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นเวลาของกองทุนในต่างประเทศทีก่องทุนรวมไปลงทุน ดงันัน้

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขาย และราคา   รบัซือ้คนืทุก

สิน้วนัทําการภายใน 2 วนัทําการถดัไป และบรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการ ซือ้ขายล่าสดุภายใน 3 วนัทาํ

การถดัไป ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ 

และการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และ

วธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.2.1  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดย

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เต็มจํานวน ณ บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(ถ้าม)ี หรอืสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้น้ี 

หากเป็นการสัง่ซือ้ในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วย
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ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่

รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่

จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ใชส้าํหรบัการสง่เสรมิการ

ขายเท่านัน้ 

(2)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้

ร ับภาระในเรื่องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่

เกีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(3)  ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้

จํานวนให้แก่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง

ครบถว้นชดัเจน 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้

ส ัง่ซื้อพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจดัการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบบั

เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารและ/

หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่า

ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั 

หรอื บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบั

เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืไดด้ําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง

อเิล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อไดใ้ห้ความเหน็ชอบในการดําเนินการ

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้

แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ได้

รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนดงักล่าว 

ข)   การรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ส ัง่ซื้อสามารถชําระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดียวเต็มจํานวนที่

ส ัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชี

ธนาคารหรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดย ผูส้ ัง่ซือ้จะต้อง

ลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีอง
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ซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลงัของเชค็ เพื่อความสะดวกในการ

ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อด้วยวธิีอื่นที่มิใช่เงนิสด ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ให้บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีท่าํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์อง

บริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่จะกําหนด

ต่อไป 

(2)  กรณีชําระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่าน

เครื่องเอที เอ็ม  ผ่ านระบบธนาคารทางโทรศัพท์  ผ่ านระบบ

อนิเตอรเ์น็ทแบงกิง้ และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิัทจดัการ

กาํหนด 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการ

ซือ้ใหถ้อืเป็นรายการของ วนัทาํการซือ้นัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณ

ได้เมื่อสิ้นวนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย

ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุน

ตามที่ระบุไว้ในข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรยีกเก็บจากผู้

ส ัง่ซือ้หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  การทํารายการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อให้ถือเป็นรายการ

ของ    วนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทําการซื้อถดัไปนัน้  ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการ

ขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการ

จะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด

ประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 

วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไว้ทีส่ํานักงานของบรษิัท

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบ

ธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

(ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก บริษัทได้ตรวจสอบ
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ความถูกตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ 

จะแจ้ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรือ

ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เชค็ของแต่ละ

ธนาคาร ในวนัทําการซื้อให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อนัน้ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น

ราคา ที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใช้

มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการซือ้เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย

ทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลียร์ริง่เชค็ของแต่ละ

ธนาคาร ในวนัทาํการซือ้ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ถดัไปใน

ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 

วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไว้ทีส่ํานักงานของบรษิัท

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 

วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไว้ทีส่ํานักงานของบรษิัท

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(5)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค 

หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขาย

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย

หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(6)  ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระ

เงนิจนเต็มค่า จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็น

การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการ

ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมน้ี บรษิัทจดัการอาจดําเนินการให้มกีารหกักลบกนักไ็ด้ อน่ึง ผู้
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สัง่ซื้อที่ได้ทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/

หรอื ขอ  คนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัท

จดัการเป็นรายกรณี  

(7)  หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้

ส ัง่ซือ้แลว้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่ง

มอบสําเนา คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลกัฐาน 

(8)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุน งได้รบัมอบหมาย   จากบรษิัทจดัการจะ

จดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับ

ภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัดรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทํา

การนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.2  วิ ธี ก า ร สั ง่ ซื้ อ ห น่ ว ย ล งทุ น ผ่ า น อิ น เท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บ ริษั ท จั ด ก า ร 

(www.principal.th) 

 ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

1)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้ง

กรอกแบ บ ฟ อร์ม ข อ ใช้บ ริก ารผ่ าน เว็บ ไซด์ ข องบ ริษั ท จัด การ 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้

หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือ

หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้

ส ัง่ซือ้ 

(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท

จดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านที่

ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

อนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง 

website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

(4) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

(สองพนับาท)  สําหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบ
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กาํหนด  ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก  (ระบบ 

ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด  ผู้ถือหน่วย

ลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 

15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของ

วนัทําการซื้อขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการ

ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการ

ซือ้ขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือ้

ขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อขายถดัไป

ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บ

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ 

ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร 

โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  การชําระเงนิโดยการหกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ใน

แบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถา้ม)ี หากเงนิใน

บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้

โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะ

จดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบั

ภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรปูแบบและ

วธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํ

การนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

การทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏ

อยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และ

ใชอ้า้งองิได ้
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(2)  การซื้ อห น่ วยลงทุ นผ่ านบริการซื้ อขายห น่วยลงทุ นทาง

อนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัท

จดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

6.2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร  

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน

ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใช้

บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อ

ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กั

บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่ อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกําหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้

ส ัง่ซือ้ 

(2)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลข

โทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 

2,000 บาท (สองพนับาท) สําหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่า

จาํนวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข)  การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องทํา

รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทํา

การซือ้หน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทํา

การซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายนัน้ 

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อขายซึ่งเป็น

ราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขาย

ใหถ้อืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป ในราคาขาย
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หน่วยลงทุนทีค่ํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อขายถดัไปซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่า

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

อาจม ี

ภาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตาม

อตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้

ส ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ (ถ้ามี)  หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะ

ยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้

ส ัง่ซือ้นัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่

หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ี /และ/

หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

ได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดั

จากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํา

รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ

บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะทําการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัทําการถดัจากวนัที่มกีารคํานวณ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และได้

ชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัชาํระ

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ 
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-   ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณี

ดงักล่าวบรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ 

โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่

ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพร้อมกนั และมี

หน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

-   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้

ถอืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดย   ไม่จาํเป็นต้อง

แจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

(2)  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิที่

ไดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย

ลงทุนบางส่วนหรือทั ้งหมด ให้แ ก่ผู้ส ัง่ซื้ อห น่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงห น้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอื

วธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนื

เงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง 

บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนดเวลา

ดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังาน 

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาปฏเิสธ  และ/ หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด  หรอื

บางสว่น ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทาํใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 
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(4) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ 

หรอืไม่ครบถว้น 

(5) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 

ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ

และประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ

หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(8) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่

บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิัทจดัการ

จะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง

บรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจําเป็นและสมควร บริษัท

จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ข) บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วย

ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ค) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษาเขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 

วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการ 

6.2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทาํรายการซือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก

รายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
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(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เงื่อนไขการลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที่

ระบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่เอกสารคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

ใหแ้ก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผู้

จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่ง

เอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี 

หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 

หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง

โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูจ้องซื้อได้ให้ความ

เหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้

แลว้   

หากขอ้มูลที่บรษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดแ้จง้ให้ผูจ้องซื้อ

ทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการ

เปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใิน

ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปัน

ผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัท

จัดการจะดําเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชร่ีวมขา้งต้นได้

ไม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ

ปันผล รวมถงึเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามที่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ในการอนุมตักิารดาํเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้าํหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละ

กรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตาม

ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สาํหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบคาํ

ขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้                          45 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั

ก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บั

การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ี เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นเวลาของกองทุนในต่างประเทศทีก่องทุนรวมไปลงทุน ดงันัน้บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธใินการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขาย และราคา   รบัซื้อคนืทุกสิน้วนัทําการ

ภายใน 2 วนัทําการถดัไป และบรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการ  ซือ้ขายล่าสดุภายใน 3 วนัทาํการถดัไป ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีด

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่า

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

         7.4.2. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บรษิัท

จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 

15.30 น. โดยต้องกรอกขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีด

และความจํานงใหค้รบถ้วนชดัเจน และจะตอ้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขาย

คนื หรอืระบุจาํนวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

(2)  ผู้ขายคืนที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการ

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึง่

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3)  ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งแสดงบตัร

ประจาํตวัประชาชน  หรอืบตัรขา้ราชการ หรอื  บตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดง

ตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
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คนื (ถ้าม)ี สําหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารสาํคญั ที่

แสดงถงึการทาํนิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขาย

คนืในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่

ปรากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื

ขายแลว้ทําใหค้งเหลอืตํ่ากว่าจํานวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนกําหนด  บรษิทัจดัการจะถอื

ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมด เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อื

หน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน

แหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงั

ว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/

หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผู้

ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิี่จะไม่

รบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะสง่ “หนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่

จาํกดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าวได ้” ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัทําการนับแต่วนั

ทาํการถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.2. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะ

จดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 
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(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการขายคนื

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง

สทิธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธีการอัน

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ 

ข)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท

จดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

7.4.2.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อ

ขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านใหก้บัผู้ถอื

หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเข้ามาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก 

ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่

เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทําการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่้องการขายคนื

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง

สทิธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการอัน

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัทํารายการขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท

จดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

7.4.3   การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทีค่าํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดย   นําฝากเงนิดงักล่าวเขา้

บญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดี

คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

(3) บรษิทัจดัการจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในวนัทําการถดัจากวนัทีค่ํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไมว่่ากระทาํผา่นช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื

เป็นรายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. 

ในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขาย

ถดัไป   
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7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

1 กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิด้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆที่ใช้เปิดบญัชจีน 

     ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน 

     ครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ําการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัิ

ตามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆทีก่าํหนดในโครงการ 

8.  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการได้ ตาม

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาํหนด โดยจะตอ้งเป็นกองทุนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ 

ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่างๆ นัน้ จะต้องเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน

ดว้ย  

8.2.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ การสบัเปลีย่นการถอื

หน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบรหิารของ

บรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะดาํเนินการนําเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้

ราคาขาย ราคารบัซือ้คนื และเงื่อนไข ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ และ/หรอืหนงัสอืชีช้วน ทัง้น้ี 

บรษิัทจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลกัฐาน 
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8.2.1.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื

ถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมี

ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 3 วนั 

8.2.1.3 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้าํรายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางใน

วนัทาํการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อ

กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5 บรษิทัจดัการจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัทีถ่ดัจากวนัที่

รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

8.2.1.6 บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอื

ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 

(www.principal.th) 

8.2.2  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

สาํหรบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ โดยการทาํรายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการ

สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นการ

สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป  สําหรบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตหรอืระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนได้

ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยการทาํรายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ 

ให้ถือเป็นการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป บรษิัทจดัการจะประกาศวนัเริ่ม

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการ

จะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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8.2.3  ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในการ

สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

โดยจะใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  ณ  สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี หรอื

ตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขา

ออก (ถา้ม)ี  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั

ทําการขายที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรอืตวัแทน (ถ้ามี) ได้รบั

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.4  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 

“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

8.2.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

8.2.5.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัน้ี 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบคําสัง่สบัเปลีย่นไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในใบรบัคําสัง่สบัเปลีย่นใหค้รบถ้วนชดัเจน โดยระบุ

ชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

รวมทัง้จํานวนเงนิ หรอืจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง โดยผูถ้อืหน่วย

ลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหน่ึงใน 2 วธิ ีดงัน้ี 

- ระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน 

- ระบุเป็นจาํนวนเงนิ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางที่ปรากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์

จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรบั

คาํสัง่สบัเปลีย่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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(3)  บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทางในวนัทํา

การถดัจากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

(4)  สาํหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนภายในบรษิทัจดัการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้หาก

รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้ํารายการจนเสรจ็

สิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ

หน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูถ้อื

หน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอื

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสาร

ทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้

ดําเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบใน

การดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนดงักล่าว 

8.2.5.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใช้บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบรษิทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 

และให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการทํารายการที่ได้รบัฟังจากระบบซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัหิรอืทีร่ะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัท์อตัโนมัติ และต้องปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะ

ทบทวนการทํารายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกต้องเพื่อใหก้ารทํารายการดงักล่าว

เสรจ็สมบรูณ์ 

(2)  ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการสบัเปลีย่น

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะ

ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้
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(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี  และ/หรอื/เอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่

ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่านทางเวป็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ โดย

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามที่กําหนดไว้ในระบบการซื้อขายดงักล่าว และ

ปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทํารายการดงักล่าว

และใหใ้สร่หสัผ่านเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยน

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ใน

รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิ

ได ้

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอื/เอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่

ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

   กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื 

   ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน  

   และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่าํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อื 

   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทกุราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

   60 วนั 
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10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิ

จากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั

จดัการ 

(2)  มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจ

เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อน

ผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร

ใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง

เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดย

บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(4)  ในระหว่างทีบ่รษิัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทําการ  ซื้อขาย

หน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะต้องชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็

สิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ 

ต่อไป 
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11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบั

ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืนหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 

วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะ

ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ย

ละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทาํใหไ้ม่สามารถโอน

เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์

เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน    แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจ

ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของ

เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การ
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เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 

และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมปฏบิตัิ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร

ใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้

สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (3) และ (5) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวัน

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ให้ทราบถงึการเปิดขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ

ถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื

หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้(5) เกินหน่ึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถกูต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ

สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.  การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บรษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม
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ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :- 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิาก

การดาํเนินงาน เมื่อกองทุนมกีาํไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ หรอืมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์

สทุธจิากการดาํเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ (Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดย

จะจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 1 ครัง้ และไมต่ํ่ากว่า 30% จากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานใน

งวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ หรอือาจพจิารณาจ่ายจากกาํไรสะสมเมื่อกองทุนมกีาํไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีี่

จะจ่ายเงนิปันผล ทัง้น้ีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมจ่่ายเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

-  เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณไดม้ค่ีาตํ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

-  เมื่อนําเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ะจ่ายในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ 

แลว้มผีลทาํใหม้ลูค่าหน่วยลงทนุภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 

14.3.  กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิ

ปันผล บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

(1)  บรษิทัจดัการจะกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 60 วนัทาํการ

นบัจากวนัสิน้งวดบญัช ีวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี และในวนัอื่นๆกรณีมกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามที่

บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(3)  บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

วนัที่หยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนชัว่คราวพร้อมทัง้กําหนดวนัที่เปิดทําการขายและรบัซื้อคืน

ตามปกตอิกีครัง้ และอตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที ่

     ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(ค) สง่หนงัสอืแจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั 

     ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(4) บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัสง่ใหผู้ถ้อื 

     หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชกีองทนุ 

     หรอืนําเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้น้ีบรษิทั 

     จดัการจะดาํเนินการใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วย 

     ลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 
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  ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม  

             ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ 

             ประโยชน์ของกองทุน 

                         ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  (1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จํากดัการถอื 

       หน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่ไดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า 

       ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

  (2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละ 

                  ทรพัย์สนิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุน 

                  รวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

  ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล 

  (1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จํากดัการถอื 

       หน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่ไดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า 

       ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชี

และทรพัย์สนิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้น้ีเน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศ กองทุนจงึ

ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีใหก้บักองทุนหลกัในต่างประเทศตามอตัราทีร่ะบุไวข้องกองทุน

หลักในต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักใน

ต่างประเทศอยู่แลว้ นอกจากน้ีบรษิทัจดัการยงัอาจไดร้บัเงนิค่าตอบแทนจากกองทุนเน่ืองจากการนํา

เงนิของกองทุนรวมดงักล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และบรษิทัจดัการจะ

นําเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  

1. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็น

ต้น และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขาย ครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่อปีบญัช ี

(1.2)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จดัการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

โทรสารทางไกล ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(1.3)  ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้

กองทุนและจดทะเบียนกองทรพัย์สนิของกองทุนกบัสํานักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ 

ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(1.4)   ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(1.5)   ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(1.6)   ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(1.7)   ค่าจดัทํา จดัพมิพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บรกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1.8)   ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและ

รายงานประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(1.10) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุน ใน

หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจาก ความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(1.11) ค่าเกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(1.12) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอื

การดาํเนินคด ีเพื่อการรบัชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดขีอง

ผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบัคําสัง่จาก
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมายในการดาํเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(1.13) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึน้จาก

การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 

หรอืหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

(1.14) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 

รวมถึงการลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็น

ตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.15) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(1.16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(1.17) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

         เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(1.18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร 

         แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรบัหนังสอืโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่า 

         พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผู้มอีํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียม 

         ต่างๆที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัหา ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่ง 

         สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2  

        "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

 (1.19) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 

 (1.20) ค่าใชจ้่ายต่างๆในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 

 (1.21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ ละรายไม่

เท่ากนั โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการงดเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

จากผูซ้ือ้หน่วยลงทุนในประเภทต่างๆดงัน้ี 

(1.1) ผูล้งทุนทีซ่ือ้หน่วยลงทุนตัง้แต่ 5 ลา้นบาทขึน้ไป  

(1.2) ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทุนสว่นบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ

บรษิทั 

ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไวท้ีห่น้า

สาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และจดัใหม้ขีอ้มลูไวใ้น เวบ

ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) รวมทัง้มหีนงัสอืแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ ทัง้น้ี เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบถงึช่องทางในการแจง้รายละเอยีดดงักล่าว 
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นคาํขอ

โอนหน่วยลงทุน 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน

กาํหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอื

นายทะเบยีนดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ 

(1)  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ การออกหนังสอืรบัรองสทิธใิหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2)  ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืนายทะเบยีนดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่า

การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอื

ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็น

ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอื

ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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15.4.  วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคาํนวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1 - 15.2.2 ทุกวนั โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่

ละวนัเป็นฐานคาํนวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.11) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้ตามที่จ่ายจรงิ โดย

ในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนั  ทุกวนัตามระยะเวลาของ

ค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1.12) - 15.2.6 (1.21) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้ตามจํานวนที่จ่าย

จรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆดงักล่าว โดย

ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ          

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ

จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถงึด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทําการ

นบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 
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(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวน

หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัที่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

16.    วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 

  ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด โดยมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ บวกกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนต่างประเทศ 

โดยจะใชข้อ้มลูของทุกสิน้วนัทาํการ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีเ่หมาะสมซึง่เป็นอตัรา

แลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน และบริษัทจดัการจะคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

(2)  บรษิัทจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  คาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป เวน้

แต่วันทําการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกาํหนด 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ภายใน 3 วนัทาํการถดัไป 

(2.4)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื่อจ่ายเงนิ

ปันผล (ถา้ม)ี ภายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล 
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ทัง้น้ี กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1)-(2.4) ไดใ้นกรณีทีก่รอบ

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามขอ้ (2.1)-(2.4) นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไป

ลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกําหนด เป็นเหตุให้

กองทุนไม่ได้รบัข้อมูลมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่ง

กองทุนจะดําเนินการตามขอ้ (2.1)-(2.4) โดยพลนัเมื่อไดร้บัขอ้มลูมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถว้น  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่

ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ที่  www.principal.th  ทัง้น้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการ

ประกาศในเวบ็ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั และจดัให้

มปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้

ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสม 

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทาํผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุทีจ่ดัขึน้โดย

สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการถดัไป 

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3)  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น 

(3.2) 

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดย    ตดัทศนิยมตําแหน่งที ่

5 ทิง้ 
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ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์

นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพเิศษ 

1. ในกรณีที่วนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน  ใน

การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิบรษิัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิล่าสุดทีม่ใีน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้น้ี เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและ  ผู้ดูแล

ผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัว่าควรใชร้าคาอื่นทีเ่หมาะสมกว่า 

2. บรษิทัจดัการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ ที่

กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่า รอ้ยละสบิ ของมลูค่าสนิทรพัย์

สุทธิของกองทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถ

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นๆที่มีนัยสําคัญ และส่งผลให้

กองทุนไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่น

ใดตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทําการทุกแห่ง

ของบรษิัทจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และบรษิัทจดัการจะรายงานการหยุด

คํานวณมูลค่าดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้

สาํนกังานทราบโดยพลนั  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1.เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขาย

คนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเป็นวนัหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั 

และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฎเหตุดงักล่าว   

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนล่าสดุภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศ

ทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ

ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
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16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

บรษิทัจดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ

แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง

มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้าย

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อ

การคํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท

จดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

ดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1)  จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู

ในรายงานดงักล่าว 
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(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) 

และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน

ดงักล่าว 

(5)  จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของ

บรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ

ดงักล่าว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน

เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 
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(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุน

เหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเอง

เป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อ

ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรอง

ว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก

ทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของ

กองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 

2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

5. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง : 

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

โทรศพัท ์02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ  

จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 ธนัวาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใด ๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรอื

หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ประกาศ กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2 การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจดัการกองทุนเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิดก้ระทําโดยมติ

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุน

ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน ก็จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดรวมใน

จาํนวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้  

(2) ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืวิธกีารจดัการกองทุน ได้กระทําโดยมติเสยีงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีติ

ให้แก้ไข ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิหา้

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการ  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร
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หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รบัรองผล

การนบัมตนิัน้ ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ บรษิทั

จดัการอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกบัสทิธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามขอ้ “สทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และทีป่รกึษา (ถา้ม)ี” หรอืเกีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตาม ขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่

เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  ของบรษิัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่

กองทุน มติดงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื     (ถา้ม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุนแลว้แต่

กรณี ในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ ทัง้น้ี การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

จะตอ้งไม่ขดัต่อประกาศ หรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนที่

เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทุนโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

(4) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน และ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปน้ี 

(4.1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1.1)  ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร

ทีส่าํนกังานกาํหนด 

(4.1.2)  ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออก

เสยีงน้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึ้นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดด้านหน่ึงเกนิ

กว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   หากบรษิทัจดัการประสงค์

จะควบรวมกองทุนต่อไป ใหด้ําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันบัแต่วนัประชุมครัง้

แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนใน

การขอมตคิรัง้แรก  และได้รบัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องดําเนินการตาม (4.1.2) ให้บรษิทัจดัการแจง้ผลการนับมติครัง้

แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจดัการกําหนดรายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน 

(ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปใน

คราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอื

กองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็น

กองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิด

เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (4.1.1) ของวรรคหน่ึง ใหถ้ือว่าไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนใน

การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ีโดยได้รบั

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม 

(4.2)   ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั

ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนั

สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนควร

ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3)   ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนังสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร

ควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่

จะควบรวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้

โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศ

เรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทํา

การสุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้

ณ ที่ทําการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดั

สาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4)   เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื่นคาํขอรบั ความเหน็ชอบ

ต่อสาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5)   บรษิทัจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม (ถ้า

มี) ตลอดจนสทิธิและกําหนดเวลาในการใช้สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือ

กองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปน้ีภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

(4.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสอืพรอ้ม

สรุปสาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน วนัทีจ่ะควบ

รวมกองทุน วนัเริ่มทําการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และ

สถานทีต่ดิต่อเพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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(4.5.2) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีม่จีาํหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลา

สองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ

กองทุนเปิด การแจง้และประกาศตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บั

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6)   เมื่อบรษิัทจดัการได้มหีนังสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (4.5) แล้ว ให้บรษิัท

จดัการดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรอืกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ

กองทุนรวมทีร่บัโอน แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงใน

การควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการจะจดัให้มวีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวใน

การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคํานึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้ง

ขอ้มูลเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ และสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเดิมหรอืกองทุนรวมที่โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที่กําหนดให้สทิธิ บรษิัท

จดัการจะขอสงวนสทิธดิําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่

หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7)   บรษิัทจดัการต้องจดัทําหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที่เป็นปัจจุบนั

ของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอน  โดยระบุวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัิ

ความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนไว้ด้วย   และให้บรษิัทจดัการ

จดัส่งหนังสอืชี้ชวนดงักล่าวให้สาํนักงานไม่น้อยกว่าหน่ึงวนัทําการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่าย

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 

19.3   หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที่

บรษิทัจดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดําเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้น้ี ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วย

ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบ

แลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
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มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมาย 

ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี

นัยสาํคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้

แต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ

ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ

ผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บั

มตผิู้ถอืหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทนุชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

    หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไป 

             ตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อ 

             แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ 

             ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20.  ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

20.1 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้

ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการ

ถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการ

เลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่

เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด 

ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/

หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข 

หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย   

ทัง้น้ีการแกไ้ข   เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานประกาศกําหนด เหน็ชอบ ผ่อน

ผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 
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บรษิัทจดัการอาจกู้ยืมเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.4 การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1) การแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเพื่อนําไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการนําเงนิกลบัเขา้ประเทศเพื่อ

รกัษาสภาพคล่องของกองทนุ ใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาหรอืแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกจิกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการของ

กองทุน ใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

20.5 การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทาํประกนัภยัความรบัผดิ

ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอืน่เขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่

วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุ

จาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืก

บรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้

จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวม

ต่อไป  

20.6  การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่จดัให้มทีะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอื

การจํากดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตาม

ขอ้กําหนดในข้อผูกพันหรอืตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจ

หน้าทีแ่ลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอื

หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

20.7  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน: 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ย

เรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเว้น

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนดงัต่อไปน้ี 
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1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัตอ้งเสยี

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั เป็น

ตน้ 

(ค)   บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้

โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ

ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ 

(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่

ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่

วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรอง

เลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วน

ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะได้รบัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการ

ถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตาม

เหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)   กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วย

ลงทุนได้แต่ไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการ

ผ่อนผนัจากสํานักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่

และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กําหนดไวใ้นประกาศที่เกี่ยวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีี

เอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
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(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

20.8   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื

รายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 

หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 

รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือ

รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 

ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ

เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/

หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน

หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

20.9  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2)   นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว  

3)   หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

4)   ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการที่

ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว  

5)   กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื

ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ี

ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้  

20.10 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 

(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว

กาํหนดให้สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 

หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่

รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทาง

ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลาย
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ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่ง

ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของ

บุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูล

ลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกําหนดใหลู้กค้าบาง

ประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ

ไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-

thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะ

เริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา

และ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน

ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกั

เงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก

ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA 

อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอื

บรษิทัจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนินการลงทุน

ไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุน

การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนั

ตนเพื่อปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัท

จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของ

กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) 

จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนด

ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์

ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินั

หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้ว้มกีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึง

นําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีที่

เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอืน่ใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้

เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้ง

กบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่

แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการกําหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอื

ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรอืได้

ดาํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดําเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่

สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจ

ต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิัท

จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่

บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธไิว้ข้างต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง

หน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปลีย่นให ้

บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
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ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุ

จาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการ

เปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถ

ดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดย

อาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลง

นามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการ

จดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

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

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มกราคม  2561  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ

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

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

                           1.   นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ

3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

5. นายธนา เชนะกุล 

6. นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) ของธรุกิจ

กองทุนรวม 
 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (ซือ้หน่วยลงทุน) 

http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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