
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  
Principal Global Equity Fund  
(CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF) 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล เอคควิต้ีส,์ CIMB-Principal (FAM) Global Equities Fund (ช่ือย่อ : CIMB-
PRINCIPAL (FAM) GEF) การเปล่ียนแปลงมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน            
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทุน 
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุน
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน          
และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบคุคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน    

พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 



 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 
 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 
 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 
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ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            1 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพลิ โกลบอล อคิวิตี ้

ค าจ ากัดความ 

โครงการ หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

กองทุน กองทุนเปิด 
กองทุนรวม 

หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

หน่วยลงทุน หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ 

หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
โกลบอล อคิวติี ้ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-R) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสม
มลูค่า 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ 

 (ชื่อย่อ :PRINCIPAL GEF-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้
(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้
(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-C) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน
พเิศษ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้
(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-X) 

บรษิทัจดัการ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท าการ หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 

(Subscription Date) 

หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามที่
ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่ามปฏทินิทีเ่ป็นวนัท าการ
ตามปกตขิองบรษิทัจดัการและ/หรอืวนัท าการของประเทศทีก่องทุนหลกั
จดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัท าการของตลาดหลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัจด
ทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน
ในต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศก าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป และ/หรอืช่องทางอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ
จดัการ 

วนัท าการขายคนืหน่วย
ลงทุน 

(Redemption Date) 

หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วย
ลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่าม
ปฏทินิทีเ่ป็นวนัท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการและ/หรอืวนัท าการของ
ประเทศทีก่องทุนหลกัจดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัท าการของตลาด
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทั
จดัการจะประกาศก าหนดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป และ/หรอืช่องทางอื่นใด
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ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจดัการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอื หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยรบัซือ้คนืลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุน
รวม 

กองทุนหลกั หมายถงึ  กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price) 

หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียม (ถา้ม)ี การขายหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ี
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการ
เพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depository 
Receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิรองรบั หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้
เพื่อใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังาน หรอื ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและ
ค าสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

สมาคม หมายถงึ  สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์
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ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัจ ากดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้
และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทันัน้ 

กจิการ หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์
ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ  ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
ก าหนดเกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม 

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่า
ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล
เงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะที่
สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
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กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 
Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้น
ครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุน
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน 
Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
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ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิ
ตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุน
ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาล
ต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ า้ประกนั แต่
ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนั
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย
และผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน
การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลย
พนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขาย
ยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ า
การซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่ี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ
ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก    
ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ท านอง
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เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บคุคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 
สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ
ช าระหนี้ (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบุใน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ
ในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 
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Exchange 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกอง
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่
ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ
สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอตัราสว่นการ
ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้
สลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง
ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 
Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่
กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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Non-retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่
อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจา
ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั
ตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการ
หรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ที่
อยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้ของรฐับาลของ
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ประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ
เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ 

1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Global Equity Fund 

1.3  ชื่อย่อ :  PRINCIPAL GEF 

1.4  ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

1.7  อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9  เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใหโ้ครงการจดัการกองทุนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัสิิน้สุดลง โดยจะไม่น ากองทรพัยส์นิ
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน      
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและผู้ถอืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญัในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- กรณีกองทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน 

- กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงเงนิรบัอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

- ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรอืมเีหตุให้
เชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000 บาท  

2.2  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

เงื่อนไข: 

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2) หากบรษิัทจดัการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่บรษิัทจดัการได้รบั
จัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านักงาน และ
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนของโครงการไดโ้ดยไม่ต้อง
ขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3) บรษิทัจดัการจะจดัสรรวงเงนิลงทุนในต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้บักองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้รวมกนัทุกกองทุนไม่เกนิวงเงนิทีส่ านกังานอนุมัตจิดัสรร
ให ้

2.3  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4  จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  
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2.5  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 2,000.00 บาท     

ชนิดสะสมมลูค่า   : 2,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1.00 บาท  

2.7  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.8  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.9  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.10  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.11  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า   : ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ก าหนด 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ก าหนด 

2.12  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบั      
ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ
ส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมี
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคต์อบสนองผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทุนที่ตอบสนองวตัถุประสงค์ ดงักล่าวของผู้ลงทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถยอมรบั
ความเสีย่งของการลงทุนต่างประเทศได ้

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน   

3.3  ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

3.4  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ง
ต่างประเทศ  

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อ การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และ
ในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 
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ดชันี MSCI World Index (Total Return) ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน  

ในการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการ
เปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดย
บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั
ค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได้ 

3.10  ลกัษณะการจ่าย ผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรอื กองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสามารถลงทุนไดใ้นภูมภิาคต่างๆทัว่โลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิาค และหรอืกลุ่มธุรกจิ (Sectors) โดยขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทุนหรอืการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้  ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศ
และ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอนัดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรือตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

นอกจากนี้  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน    
ความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ  

ในส่วนการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non 
Investment Grade) ตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทีไ่ม่
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จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  ทัง้นี้ กองทุนอาจมไีว้ซึง่ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนไดเ้ฉพาะกรณีที่ตราสารนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สามารถ
ลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder 
Fund  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ
ได ้หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Fund of Funds ไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการหรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดก่อนด าเนินการ
เปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

*ทัง้น้ี กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ได้มีการเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ
กองทุนจากกองทุน Feeder Fund เป็นกองทุน Fund of Funds ตัง้แต่วันที ่24 มิถุนายน 2562     
เป็นต้นไป” 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข
เพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั 
บริษัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.   ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนอื่นใดตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  

(1) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
ปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า
การใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการขอบริษัทจดัการ
กองทุนรวม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานและผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฎเหตุ 

(2) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่
สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้อง
ด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
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ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes 
หรอื sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไป
จากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวม
ต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนี้  และมีคุณสมบัติหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง        
ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ของภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฎบิตั ิหรอืกรณีอื่นใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลง
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทัง้นี้  ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่ อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอื
ว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุ สมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารหนี้ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
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1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

1.2  ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิ
จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  
B/E หรอื P/Nดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 
2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู้
ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทาง
การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 
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1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่
ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถ
ลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ Product Limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (Investing 
Fund) นัน้ 

1.2.4   มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ
กองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุน
รวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้ง
เป็นราคาปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  
ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี
ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไว ้อย่างชดัเจนในโครงการ 
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2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคาร
พาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมาย เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอ
ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ด้
ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด
ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ย ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ให้ความเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอื
เป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็น
ตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            20 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription 
Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

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 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสาร Basel III 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E 
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อก
ตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทาง
การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  
หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล
ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3. ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย 
และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่าง
เพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้อง
มกีารจ ากดัการกูย้มืไว้เฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว
เท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน  CIS 
ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

2.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น
≥80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บั
กรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
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2.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์    เว้นแต่
เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศ
ของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1-2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็น
ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ 
ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว 
ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ
ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

(2.2.2) กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 
สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระทีก่องทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลด
ความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจดัการ
ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :   

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่ใน
ระดบัที ่Investment grade)  หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

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

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

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

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็น
ตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

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

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคล   
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.5.1   OTC Derivatives  

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่
กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว       

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ 
ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่
1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิ
หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment   
         grade หรอืไมม่ ีcredit rating  

3 หน่วย CIS ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1   ทรพัย์สนิตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่   
       ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity  
       limit) 

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

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

5 derivatives ดงันี้  

 5.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมูลค่าหนี้สนิดงักล่าว 
ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้น
แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่ อกองทุน
ภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9. 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วย 
  นัน้ หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี้ 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น   
       ดงันี้  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
       (1.1)  มขีนาดเลก็  
       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            29 

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่
เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตัิ  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณ
ตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนอืจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 
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(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิจิด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 
แลว้แต่กรณีภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)   ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัชว่ง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั  โดยวธิกีาร
ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบั  และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

-ระยะเวลาการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

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

เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-A)  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

3. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุน
สงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-C) 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่ม
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่
บรษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

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

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิ
กองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอื ผู้ลงทุนกลุ่มที่ท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้
ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
และชนิดผู้ลงทุนพิเศษได้ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิัท
จดัการใหท้ราบ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- ระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อน โดยเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 5.8 เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอ ขายหน่วย
ละ 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีี่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชี้ชวน โดยในระหว่างระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่
เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของ
โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยจะปิดประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก โดยบรษิทัจดัการจะยุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และด าเนินการแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีย่ตุกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.3 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั หนงัสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการตามปกติ
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ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

5.4 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

5.4.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน  = 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง  (ถา้ม)ี    

5.4.2 วธิกีารเสนอขายหรอืจองซือ้หน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งท ารายการจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่ากระท า
ผ่านช่องทางใดใหเ้สรจ็สมบรณ์ูภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสดุทา้ยในระยะเวลาการเปิด
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.4.2.1. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูส้นใจสามารถตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ในเวลาเปิดท าการของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืแต่ละรายของระยะเวลาการเสนอขายครัง้
แรก  

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ 
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สอง
พนับาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) 
และค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่
บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี โดยกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง
ของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง(ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนั
แหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่
ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎใน
ภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่
ตรงกัน หรือ บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบั
เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
ด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น
นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูจ้องซือ้
ได้ใหค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 
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ทัง้นี้  หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข
หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ โดย
ช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซือ้
เป็น เช็คหรอืดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่    
ที่ จองซื้ อและขีดคร่อม เฉพาะสัง่จ่ าย ในนาม  “บัญ ชีจองซื้ อกองทุ น         
บลจ.พรนิซเิพิล จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อ   
ลงบนดา้นหลงัของเชค็หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรับช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/
หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบั
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) ได้รบัการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่ าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์
ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่
ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
ส ัง่ซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ
นัน้ 

(4) ผูล้งทุนที่ประสงค์จะใชบ้ริการ การช าระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร 
จะตอ้งยื่นหนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถา้ม)ี เพื่อช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทไดต้รวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอม
ดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือ
ดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะด าเนินการ ยกเลิก
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รายการจองซื้อนัน้ และแจ้งใหผู้้ส ัง่ซื้อทราบ ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถจอง
ซือ้หน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ต้องอยู่ในช่วงวนัและเวลาของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(6) ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่ า
หน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่
เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของ
บรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัท
จดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื 
ขอคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(9) บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไว้ในบญัชี
เงินฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าว
ทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.4.2.2. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง
กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ www.principal.th 
หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิ
ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบ ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยังมิได้เปิดบัญชี
กองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน”  

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด
และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบ   
ใดๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท า
รายการผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 
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(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ
ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซือ้ขายโดยผ่าน
ทางเว็บไซต์  www.principal.th ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง       
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้้จองซือ้หน่วยลงทุนตอ้งท ารายการจองซือ้
หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ ให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัท าการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ ากว่า 2,000 บาท    
(สองพันบาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการ
ต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/
หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

(2) ค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ 
(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถา้ม)ี 
หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทุน
นัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่าง
สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หาก
เกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบ
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และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้
จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้การท ารายการดงักล่าวขา้งต้นผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องท าภายในวนัและ
เวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการให้บรกิารชัว่คราวหรอืถาวร ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการปิดการใหบ้รกิารดงักล่าวโดย
จะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื 

5.4.2.3 จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนใน
หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”    

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์
(Call Center) ของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4050 หรอืทีอ่าจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาท าการของบริษัทจัดการ โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบริการทาง
โทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด 
ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การ
ท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัท าการซือ้
หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรยีกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม
ตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 
(ระบบ ATS) (ถ้ามี) หากเงินในบญัชไีม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท า
รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) หากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.4.2.5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเฉพาะบาง
ช่องทางส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธทิี่
จะเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและวธิกีารใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ  รวมถงึอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารแบบอื่นๆ 
เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. เช่น ส านกังานสาขาออนไลน์ และการบรกิารธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

5.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ 

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการ
จะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากส านักงานในวนัท าการถดัจาก
วนัที่มผีู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอ
ขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 
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(2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิัทจดัการ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ให้ 
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.6. การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิ
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
สดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั
จากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.        
จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิีการช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่
ส านักงานของบรษิัทจดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ 

5.7. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น
จรงิหรอืไม่ครบถว้น 
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(3) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจอง
ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน 
เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.7.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้  

5.7.3. เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้
การอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนั
สมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไป
ตามทีก่ าหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ให้บรษิัทจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในขอ้  5.6. เรื่อง 
“การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.8. การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบ
เอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่
เหน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและ
เงื่อนไขการลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามที่
ระบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 
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ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่เอกสารค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี
ใหแ้ก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผู้
จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่ง
เอกสารเพื่อเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทั ้งนี้ 
หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความ
เหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้
แลว้   

หากขอ้มูลทีบ่รษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน 
และบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ
แกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใิน
ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปัน
ผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) 
และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนเป็นผูใ้ชส้ทิธิในฐานะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดหีากผู้ส ัง่ซื้อประสงค์เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณา
ตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนด
ขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการ
ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าว
ขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ม ี



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            42 

ชนิดสะสมมลูค่า :  ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ม ี

บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะประกาศก าหนดวนัเริม่ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนในเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อน โดยเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 5.8. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th)  

6.2.1   วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นไป  
          ตามทีก่ าหนดในขอ้ “วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อื 
          หน่วยลงทุน” 

         6.2.2   วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

          6.2.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ 
บรษิทัจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ือ้จะได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และ
การประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

 6.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรกบรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
หลงัปิดการเสนอขายครัง้แรกทุกวนัท าการในเวลาเปิดท าการ  ซึง่การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น
รายการของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่
ก าหนดดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นรายการในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป 

6.2.3.1. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาเปิดท าการ  
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(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน 
โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน ณ บริษัทจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า  

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) เป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลกัทรพัย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดย
บรษิทัจดัการไม่จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง
ของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ส ัง่ซื้อ
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยัน
แหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อ
ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หากปรากฎใน
ภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่
ตรงกัน หรือ บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบั
เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
ด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น
นัน้แลว้  บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อ
ได้ใหค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้  หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จ้งใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไข
หรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่ส ัง่ซื้อ โดย
ช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร
อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อ
เป็นเชค็ หรอืดราฟต์ โดยเชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่   
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ที่ สั ง่ซื้ อ และขีดค ร่อม เฉพ าะสั ง่ จ่ าย ในน าม  “บัญ ชีจ อ งซื้ อ กองทุ น         
บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลง
บนด้านหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอื
ช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีช าระค่าเงินค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงินโอนผ่านเครื่อง
เอทเีอม็ ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบงกิ้ง และ 
Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้   

ส าหรบัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว  หรอืใน
วนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป
นัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
(ถา้ม)ี 

(3) ผูล้งทุนที่ประสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร 
จะต้องยื่นหนังสอืยินยอมให้หักบญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือ
ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีข่อ
ใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริ่งของเช็คแต่ละธนาคาร     
ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
นัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ส าหรบัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว หรอืใน
วนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป
นัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์
ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส ัง่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณส าหรบัวนัท าการซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
ส ัง่ซือ้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ
นัน้ 

(6) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเต็ม
จ านวน จะหกักลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได้ เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวม
หนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้ี
การหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการสัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืน ไดร้บัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะส่งมอบส าเนาใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและหรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

6.2.3.2. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง
กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 
หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิ
ฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของบญัชี
แลว้ จะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิด้
เปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีู้ถือ
หน่วยลงทุน”  

หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือ
รหสัประจ าตวัตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบ
ใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลที่มใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ท ารายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ
ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ด้รบัเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุน
ทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง
เวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ ากว่า 2,000 บาท     
(สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจ านวนที่
ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง(ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดั
จ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้น ใหถ้อืว่าเป็นการ
สัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป ในราคาขาย
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หน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ ซึง่เป็น
ราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรยีกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม
ตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 
(ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสห์าก
เงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดย  
ไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่าง
สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3.3. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนใน
หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์
(Call Center) ของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6869500 หรือที่
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ไดใ้นเวลาท าการของบรษิทัจดัการ โดย
เจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบรกิารทาง
โทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่า
ไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก 
และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการ
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ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษีที่
เกีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/
หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้น ให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งเป็น
ราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อื
เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุ น  อาจมีภาระค่ าธรรมเนี ยมที่ เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 
(ระบบ ATS) หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวนัท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท า
รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) หากเกดิ
ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบั
แจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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6.2.3.4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบาง
ช่องทางส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธทิี่
จะเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและวธิกีารใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ 
เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

         6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีาร
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุ
ไวใ้นใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเวน้ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ซึง่ในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถ
จดัสรรได้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ใน
กรณีทีม่กีารสัง่ซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรร
ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอื
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจท าใหเ้กนิ
วงเงินที่ได้รบัอนุมัติเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

(4) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

         6.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบีย้โดยการน าฝาก
เงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้ 
หรอืวธิกีารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
อนาคต ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่
สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทั
จดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การ
เป็นอย่างอื่น 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            50 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

6.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.6.1บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจัดการไดร้บัจากผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้า
ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

(5) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาใน
การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(7) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน 
หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัท
จดัการเป็นหลกั 

(8)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยบรษิทั
จดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ี่ท าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 
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6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศก าหนดวนัเริม่ท าการรบัซือ้คนืในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ และปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ม ี

ชนดิสะสมมลูค่า    :  ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   :  ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   :  ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  :  ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน
สิน้สุดตามช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิ    
ค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

     7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

     7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

     1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้  
     บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 
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 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให้ 
 จ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ 
 ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวันที่ร ับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 อตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนให ้ผู้ถอืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของ  
 หลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุน 
 สุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมัตดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิ 
 สดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด       
โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกดิขึน้จรงิจาก
การด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้ถือหน่วย
ลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั
ระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดบัญชี
กองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ
ยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิัทจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุน
ส าหรบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ให้กบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิาร
ของบริษัทจัดการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน 
“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไป
ตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวิธกีารและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แสดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วย
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ลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการ
ด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน    
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนดดงักล่าว ผู้ถอืหน่วยลงทุนให้ 
ถอืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบริษัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน”มีผลให้บังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนงัสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
บุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้า
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
นิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล และหนังสอื 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้า
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบไวก้บับรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกดิกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการ
ตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้
ถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่า
บรษิัทจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแกไ้ขรายละเอยีด
ของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรอืข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพิจารณาจ่าย    
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้ 
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กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซือ้คนืโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่า
และราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษีที่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ทุกวนัท าการ ในเวลาเปิด
ท าการ   

โดยต้องกรอกข้อความในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและ
ความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขาย
คนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่้องการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการ
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้อง
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล
จะต้องแสดงถึงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิตกิรรมในนามของนิติบุคคลนัน้
ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการ
ขายคนื ในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอื 
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จ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน หรอืขายแล้วท าใหค้งเหลอืต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใด
ซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

7.4.2.2. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th 
หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หลงัจากบริษัทได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ  

หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ
ใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจ าตวั
ต้องเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ใน
กรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทาง
ระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้
แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุน
ทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง
เวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการ
สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฏในบัญชี
กองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏ
อยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/
ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
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ข)   เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจ้งจาก  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3. ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทาง
โทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4050 
หรอืที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาท าการของบรษิัทจดัการ 
โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการ
ขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/
ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพ์ของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท า
รายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการ
เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

7.4.2.5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทาง
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นประเภทบัญชีร่วม และสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้                            57 

ต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารขายแบบอื่นๆ 
เพิม่เติม ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต.  เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทุกวนัท าการ  การท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน ไม่ว่ากระท าผ่าน
ช่องทางใดภายในเวลา  15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ 
ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1. การช าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงิน
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อ    
ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืน าสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่น
ใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึ้นหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.9.2. เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.9.2.1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถ้วน ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้ง
น าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ 

7.9.2.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.3 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.3.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อ
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี แล้วน าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

8.3.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื
ถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมี
ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.3.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางใน
วนัท าการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อ
กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.3.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.3.5 บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
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8.4. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.4.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาเปิดท าการ 

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดย
กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กต้องครบถ้วน
และชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้ องการจะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิด
ตน้ทาง 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หาก
รายการดงักล่าวนัน้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ท ารายการจน
เสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดั
รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวัน     
ท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.4.2. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก
แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั
แบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนา
บตัรประชาชน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบั
ธน าคารเจ้ าของบัญ ชีแ ล้ว  จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ นที่ ข อ ใช้บ ริก ารท ราบ    
หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ  ซึ่งผู้ถือรหสัประจ าตัวต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั 
ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจ้าของรหสัประจ าตวั
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบ
จะใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ด้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ
สามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ
กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดั
รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท า
รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร
การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้
อา้งองิได ้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.4.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีที่ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนยงัมไิด้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 
“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(2) ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์
(Call Center) ของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4050 หรือที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาท าการของบรษิัทจัดการ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะตอ้ง
ท ารายการใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ
กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 
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(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดั
รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ 
บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.4.5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะให้บรกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางส าหรับ   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ
วธิกีารใหบ้รกิารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ  รวมถงึอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้ขาย
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารขายแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการ
บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

8.5. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการ
ถอืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นรายการในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนถดัไป  

8.6. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ
สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ
ตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขวนัเวลาในการท ารายการทีก่ าหนด หกั
ดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั
ท าการขายทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขวนัเวลาในการท ารายการที่ก าหนด บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.7. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในขอ้ 15 เรื่อง 
“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9.  การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังานก่อน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าว
ตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ากรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี้ โดยความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรอื 

(ข) มเีหตุท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรัพยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการ
อาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิัท
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ
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รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็
สิน้ก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ 
ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1. บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุด
รบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระท าไดไ้ม่
เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ 
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ 
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้
เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละท าใหไ้มส่ามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
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2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระท าที่เป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าได้
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวม
เปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั” 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขาย
คนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด้ 

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
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ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

13.  เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืพจิารณาเหน็ว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลท าให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนัน้หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ถือ
หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมดในกรณีทีก่ารถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรว ม
ทัง้หมด):  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน  
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 
  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ
ส่งเสรมิการขายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง  
  กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง 
  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง 
  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง 
  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง 
  กองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ  อตัราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า :  อตัราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  อตัราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  อตัราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  อตัราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวม 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ; 

*มูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1.– 15.2.3 นี้ เท่ากบั มลูค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัทีท่ าการค านวณ ทัง้นี้ จะค านวณเป็นรายวนัและจะ
เรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ทัง้นี้เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่งทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศ กองทุนจงึ
ต้องเสยีค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีให้กบักองทุนหลกัในต่างประเทศตามอตัราที่ระบุไว้ของ
กองทุนหลกัในต่างประเทศ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมอยู่ในมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั
ในต่างประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้บรษิัทจดัการยงัอาจไดร้บัเงนิค่าตอบแทนจากกองทุนเนื่องจาก
การน าเงนิของกองทุนรวมดงักล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
เป็นต้น และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่
ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทุน เป็นตน้ ตามที่
จ่ายจริง แต่ทัง้นี้ ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปีบัญช ี        
โดยค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ต่อวนัส าหรบัรอบปีบญัชใีดๆ 

(2) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการน าเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จ ัดการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล           
ค่าโทรสารทางไกล ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(3) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้
กองทุนและจดทะเบียนกองทรพัย์สินของกองทุนกบัส านักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ 
ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(4) ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(5) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(6) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(7) ค่าจดัท า จดัพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บรกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรยีมและจดัส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(8) ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและ
รายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัย์ การลงทุนใน
หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเนื่องจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(11) ค่าเกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(12) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอื
การด าเนินคด ีเพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีอง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน    
ความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(13) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกดิขึน้จาก
การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 
หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 
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(14) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล     
เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(15) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(17) ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ  ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียม
ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัหา ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกันผลประโยชน์     
ซึ่ งสินท รัพ ย์ห รือห ลักท รัพ ย์ ต่ างๆของกองทุ นที่ น อก เหนื อไปจากที่ ระบุ ไว้ ใน
ขอ้ "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(19) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา (failed trade) 

(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการงดเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรอื
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละรายไม่เท่ากนั ซึง่บรษิัท
จดัการจะแจ้งรายละเอยีดหลกัเกณฑ์ในการคดิค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านักงาน
ของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และจดัใหม้ขีอ้มูลไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ “http://www.principal.th” ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียด
ดงักล่าว 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามที่จ่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ก าหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสัง่ซื้อ สัง่ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน            
เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็เขา้กองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ส าหรบัการสัง่ซื้อ สัง่ขายคนื หรอืสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ  0.54  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อสัง่ขาย
หลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามที่
กองทุนจะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรพัย์  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลีย่นแปลงอตัราค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์นี้ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่านายหน้าใน
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ภาษีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่ตอ้งขอมตคิวาม
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะตดิประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี หรอืทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  
www.principal.th   

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนั
การเงนิก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(3) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชย์
หรอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึง่เป็นกรณีที่
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจง้จ าน ากบันายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งต้นนี้ เป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั 

(5)   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของ    
ผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ 
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15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนใน
แต่ละวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามที่จ่ายจรงิ โดย
ในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา
ของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ หรอืหรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชี
และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ 
ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ด้
ระบุไวใ้นโครงการ 

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

(1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ 
สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีที่ เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

4. ในกรณีที่บรษิัทจดัการได้ด าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ตามที่ไดร้ะบุไวใ้น
โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

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

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด โดยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวมจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
กองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ บวกกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุน
ต่างประเทศ โดยจะใชข้อ้มูลล่าสุดของทุกสิน้วนัท าการ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่
เหมาะสมซึ่งเป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันและในการ
ค านวณอตัราแลกเปลี่ยนเงนินัน้ บรษิัทจดัการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่ระหว่างธนาคาร ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ในวนั
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ  และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปลี่ยน
ดงักล่าวหรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ว่าอตัราแลกเปลีย่น
นัน้ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งอ้างอิงอื่น หรืออัตราที่
ประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รอืหน่วยงานอื่นใดแทนได้โดยไม่ถือว่าปฏบิตัิผดิไปจากรายละเอยีด
โครงการกองทุน 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่
เท่ากนั  
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มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสดัสว่น
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน 
และปันสว่นใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนักอ่น
หน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิจะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปัน
สว่นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 50,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท  โดย 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 2. ชนิดสะสมมลูค่า 50,000 บาท            
3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)                   
5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) และสมมุตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 
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 กองทุน
รวม  

ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน

อตัโนมติั(ยั
งไม่เปิด

ให้บริการ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย 
(ถา้ม)ี (บาท) 

50,000.00 50,000.00 - - - - 

ดอกเบี้ยคา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 53,000.00 53,000.00  - - - - 

วธิคีดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมลูค่า = 53,000 X  50,000 / 50,000= 53,000             

รายการค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ไม่ม ี ไม่ม ี - - - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 53,000.00 53,000.00  - - - - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (1.55) (1.55) - - - - 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%   (0.16) (0.16) - - - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 52,998.29 52,998.29 - - - - 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  5,000.0000  5,000.0000 - - - - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  10.5996 10.5996 - - - - 

วนัต่อมามรีายการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทุน 100,000 บาท และรายการขายหน่วยลงทุน 50,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 52,998.29 52,998.29 - -  - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน (บาท) 

- รายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ (+100,000) 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-50,000) 

 

100,000.00  

(50,000.00) 

 

100,000.00 

(50,000.00) 

- -    

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  102,998.29 102,998.29      - - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)      - -      

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (3.02) (3.02) - -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11% (0.31) (0.31)      - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 102,994.96 102,994.96 - -  - - 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-  หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ =100,000 / 10.5996 = 9,434.3182 หน่วย 

-  หน่วยลงทุนลดลง = 50,000 / 10.5996 = 4,717.1591 หน่วย 9,717.1591 9,717.1591 - - 

 

- - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.5992  10.5992  - -  - - 
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ตัวอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน      
ชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ และชนิดผูล้งทุนพเิศษ เพิม่เตมิ 

  กองทุนรวม  ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

(เปิดใหม่ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

(เปิดใหม่ ) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 102,994.96 102,994.96 - - -  - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)           

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

(+10,000) 10,000.00  10,000.00   

 

2) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (+50,000,000) 50,000,000.00   50,000,000.00    

3) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (+10,000) 10,000.00    10,000.00  

4) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ (+100,000) 100,000.00       100,000.00 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,222,994.96 102,994.96 10,000.00 50,000,000.00 10,000.00  100,000.00 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 1.07%       

  (คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนิดผูล้งทุนพเิศษไม่
คดิค่าธรรมเนียมการจดัการ)        

 

  รวม (1,496.35) (3.02) (0.29) (1,465.75) (0.29)              - 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (151.35) (0.31) (0.03) (150.68) (0.03) 

 

(0.30) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,221,374.26 102,991.63 9,999.68 49,998,383.57 9,999.68 99,999.70 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
ห น่ วยลงทุ นอัต โนมัติ  10,000 / 10.5992  = 943.4674 
หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 50,000,000 / 10.5992  = 4,717,337.1575 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 10,000 / 10.5992  = 943.4674 หน่วย  

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 100,000 / 10.5992  = 9,434.6743 หน่วย 4,738,375.9257  9,717.1591 943.4674 4,717,337.1575 943.4674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,434.6743 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  10.5988 10.5989 10.5988 10.5988 10.5988 10.5911 

วนัต่อมามมีกีารขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 50,221,374.26 102,991.63 9,999.68 49,998,383.57 9,999.68 99,999.70 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน (บาท) 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(-1,000) 

 

(1,000.00) 

  

(1,000.00) 

   

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,220,374.26 102,991.63 8,999.68  49,998,383.57 9,999.68 99,999.70 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)          

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% 

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนิดผูล้งทุนพเิศษ

(1,469.28) 

 

(3.02) 

 

(0.26) 

 

(1,465.71) (0.29) 

 

             - 
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  กองทุนรวม  ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

(เปิดใหม่ ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ 

(เปิดใหม่ ) 

ไม่คดิค่าธรรมเนียมการจดัการ)      

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11% 

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) 

(151.35) 

 

(0.31) 

 

(0.03) (150.68) (0.03) 

 

(0.30) 

 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,218,753.63 102,988.30 8,999.39 49,996,767.18 9,999.36 99,999.40 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนือตัโนมตั ิ 

  = 1,000 / 10.5988 = 94.3503 หน่วย 4,738,281.5754 9,717.1591 849.1171 4,717,337.1575 943.4674 9,434.6743 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.5985 10.5986 10.5985 10.5985 10.5985 10.5991 

 

 (2) บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถัดไป   
เวน้แต่วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศก าหนด  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสดุ 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนั 2 ท าการถดัไป 

(ค) วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ ในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ความใน (ก) มใิห้น ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีที่
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืตามที่บรษิัทจดัการจะประกาศ
ก าหนด เป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดร้บัขอ้มูลมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุน
เข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะด าเนินการตามข้อ (2.1) - (2.4) โดยพลนัเมื่อได้รบัข้อมูลมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถว้น  
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มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่
ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณ
ไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ (2) 

(4.1) เมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเป็นวนัหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอื
ตวัแทนขายของกองทุนหลกัโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(4.2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏ
เหตุดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ: 

- ในกรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนหรอืประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอื ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัทีก่องต่างประเทศไม่สามารถค านวณราคาปิดได ้
เช่น เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิย่างรุนแรง ท าใหบ้รษิทัจดัการไม่ไดร้บัราคาของกองทุนต่างประเทศที่
เหมาะสมมาค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนตามหลกัการ forward pricing เสมอ  และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะหยุดการขายและรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามกองทุนต่างประเทศโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

- บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนใน
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หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไม่สามารถ
เปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิมเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่าง
เสร ีและท าใหไ้ม่สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอืเกดิ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคญั และส่งผลให้กองทุนไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามที่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ในกรณีที่ตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละสบิ
ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน บรษิทัจดัการอาจใชข้อ้มลูล่าสุดของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนดงักล่าวใน
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน 

- เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบรษิัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมูลค่ าดงักล่าวพรอ้มทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานทราบโดยพลนั ทัง้นี้ ขณะที่
บรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนืที่รบัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนื 
ดว้ยเช่นกนั 

- ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสดุภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่า
หน่วยลงทุนภายในสองวนัท าการถดัไปกไ็ด ้

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไป
แลว้  หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมี
มลูค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง  ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายในเจด็วนัท าการนบัแต่
วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้ง
มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมผีลต่อเนื่องถงึการค านวณ
มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วย
ลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บวา่มลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไปแลว้ 
หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมมีลูค่า
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามลูค่า
หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิ
เป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัที ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่
รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูค่าหรอื
ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ่งใหม้สีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้
แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ใหร้ะบุ
การด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งไวแ้ทน
ขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานตาม (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ข
มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน 
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม 
(ก) ความใน (ค) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์   
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบ
หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมมีลูค่าตัง้แต่
หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและ
คดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) 
ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในสว่นของการด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด าเนินการโดยวธิกีาร
ใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
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ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัท า
การนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ใหส้ านกังานภายใน
เจด็วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอื
มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา
ทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทั
ปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด
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อยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนรวมเปิด  เวน้แต่
การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอื
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท  บรษิทัอาจน าเงนิชดเชยราคาไป
รวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่ี
สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัท าการ
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม 
(1)(ข)  หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของ
บรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5. ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 16.4.1(1) และขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ไว ้ณ 
ทีท่ าการของบรษิทั เพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้

16.4.7. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่
เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ลูค่า
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

17.2  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4 ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5 ทีป่รกึษา :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธจิะแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยที่ปรกึษาการลงทุนดงักล่าวจะต้องมคีุณสมบตัติามประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

17.6  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
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บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชโีดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านกังานทราบ 

17.7  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 เดอืน เมษายน   

18.2 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช:ี ประมาณ 1 ปีนบัแต่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก: ประมาณ 1 ปีนบัแต่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1. การด าเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน สมาคม 
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง 
เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

19.2. การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั 
ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุน
รวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บั
ผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ให้
ไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้. 

(1) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถอืหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยหาก
มไิดก้ระท าโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่
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หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะต้องไดร้ับ
ความเหน็ชอบจากส านกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้  

(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระท าโดยมตเิสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน ทราบภายใน 15 วนั
นับแต่วนัที่มมีตใิห้แกไ้ข ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการ
กองทุนไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีติใหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไมเ่กนิรอ้ยละหา้
สบิหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์  เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินัน้ ก่อนท าการแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ในการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ทางส านกังานก าหนดได ้

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผู้ถอืหน่วยลงทุนเกี่ยวขอ้งกบัสิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้. 
“สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ” ของ
บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้า
ม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่กองทุน มติดงักล่าวจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้า
ม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่กองทุนแล้วแต่กรณี ในการด าเนินการตามมตินัน้ๆ 
ทัง้นี้ การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขดัต่อประกาศ หรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตาม
จ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทุนโครงการต่อ
ส านกังานแลว้ 

(4) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บั
มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปนี้ 

(4.1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(4.1.1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดรวมในจ านวนเสียงในการขอมติครัง้นั ้น ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานก าหนด  

(4.1.2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
ออกเสยีงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดย
เสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป ใหด้ าเนินการขอ
มติครัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่ก าหนดให้เป็นวนั
สดุทา้ยของการรบัหนังสอืแจ้งมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก  และ
ไดร้บัมตใินครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่ง
ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งด าเนินการตาม (4.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนับ
มตคิรัง้แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีด
ของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุน
รวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอื
กองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด 
หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่
รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (4.1.1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัิ
ในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 

(4.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบสี่ว ันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่
ก าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสอืนัดประชุม หรือ
หนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึง
วนัทีม่กีารควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
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ของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของ
วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และจดัใหม้รีายงาน
ดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื่นค าขอรบั ความ
เหน็ชอบต่อส านกังาน พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5) บรษิทัจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน
รวม (ถ้าม)ี ตลอดจนสทิธแิละก าหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อน ตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 

(4.5.1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็น
หนงัสอืพรอ้มสรุปสาระส าคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวม
ที่รบัโอน วนัที่จะควบรวมกองทุน วนัเริม่ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั 
เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานทีต่ดิต่อเพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(4.5.2) ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสอง
ฉบบัเป็นเวลาสองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน
ปิดกบักองทุนเปิด  การแจง้และประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิทัจดัการแจ้งและ
ประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิัทจดัการได้มีหนังสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (4.5) แล้ว ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนในการให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน แลว้แต่กรณี 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อก
เสยีงในการควบรวมกองทุน  บรษิัทจดัการจะจดัให้มวีธิีการในการให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ โดย
ค านึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในเวลาก่อน
หน้าการควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบ และส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรอืกองทุนรวมที่โอน ไม่
แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ าหนดให้สทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิ าเนินการให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิัทจดัการต้องจดัท าหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและส่วนข้อมูลโครงการที่เป็น
ปัจจุบนัของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอน โดยระบุวนัที่มกีารควบรวมกองทุน 
รวมทัง้ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไว้
ดว้ย และใหบ้รษิทัจดัการจดัสง่หนงัสอืชีช้วนดงักล่าวใหส้ านกังานไม่น้อยกว่าหนึ่งวนัท าการ
ก่อนการเริม่จดัสง่หรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัใหป้ระชาชน  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

20.1. กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วันที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

20.2. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการ
ตามที่เหน็สมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด 
ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ 
และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตั ิ
เงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้นี้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย   ทัง้นี้
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั 
สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้

20.3. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็น
เพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษทั
จดัการ บรษิทัต้องกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมี
ไวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

20.4. การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

20.5. การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
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(1) การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อน าไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการน าเงนิกลบัเขา้ประเทศ
เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน ใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาหรอืแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ
ของกองทุน ใหอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

20.6. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุ
รวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
เป็นส าคัญ   และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิก
กองทุนรวมต่อไป 

20.7. การบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่มเติ ม            
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร 
โดยติดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
และส านกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติม
โครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืช่องทางอื่นใด นับแต่วนั
เปลีย่นแปลง 

20.8.  การท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence: CDD) 

บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัผูล้งทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้ก่อนและ
หรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการ
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ฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรอืการ
ตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืมหีน้าทีต่้องท าความรูจ้กัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน  หรือผู้ถือห น่วยลงทุนของกองทุนมีห น้าที่แจ้งการ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทั
จดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนขอ้มูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มอี านาจ
ก าหนดแนวทาง 

20.9 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ข้อมูล 
หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 
หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่ง
เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูล
ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) 
เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้  

20.10  ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ขอ้ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญแหง่ชาต ิ

5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 
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(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบั
ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิ
หรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดย
เป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบ
ไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพ
คล่องทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี้ 
เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบ
ก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น ทัง้นี้ 
เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านกังานตามเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง) กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุน
รายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 

(1) เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2) เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพีอื่น 

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

20.11 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบั
ช าระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทน
หรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

20.12  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
ดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial 
Institution หรอื FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา 
และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าใน
ปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะ
ทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนั
ตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการ
เงนิของบุคคลสญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการ
ก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุน
รวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจาก
การขายทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนั
การเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ 
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FATCA อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท า
รายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนั
ตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง   และเพื่อให้บรษิัท
จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)  ที่มอียู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินั
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีที่
เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่
ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าให้กองทุน
อาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตัิ
บรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่
บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิ ดย
เสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิ
กองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2562 
 

- ไม่ม ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

2 ธนำคำร กรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั(มหำชน)         กำรตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

16 ธนำคำร ไทยพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ของธรุกิจกองทนุรวม

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


