
 

 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร ์2, CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund (ช่ือย่อ : CIMB -

PRINCIPAL GOLD8P2) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• การกาํหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตาม

เป้าหมายนัน้ การกาํหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรบัประกนัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าท่ีกาํหนดเม่ือเลิก

กองทุนหรือเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ทัง้น้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทนุรวมอาจไม่

ดาํเนินการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด้ 

• มลูค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• ก อ ง ทุน เ ปิ ด พ ริน ซิ เ พิ ล  โก ล ด์  8  เป อ ร์เซ็น ต์  ท ริก เก อ ร์  2 ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจทําให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และดอลลารส์หรฐั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนน้ี มีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี 

ไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• เน่ืองจากกองทุน มีการกาํหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนผูล้งทุนควรตระหนักว่า การกาํหนดผลตอบแทนซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนมิได้เป็นการ

รบัประกนัหรือทาํให้คาดหวงัว่าผูล้งทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามนัน้ 

• ผูล้งทุนจะได้รบัราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุนจากการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ ตอนส้ินวนัทาํการไม่ใช่ราคาทองคาํท่ีซ้ือขายระหว่างวนั ซ่ึงราคา

หรือมลูค่าหน่วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองคาํท่ีสามารถซ้ือขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• บริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการเลิกกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรา

สารรฐัระยะสัน้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม      

ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลใน

หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

        พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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โครงการ หมายถงึ  โครงการจัดการกองทุน เปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุ น เปิดพรินซิ เพิ ล  โกลด์  8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที่

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณีของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิัทที่มีหลกัทรพัย์ที่ได้รบัการจดทะเบียนหรือได้รบั

อนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บริษัทที่มหีลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์

กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ําหนดใน

รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรือวันที่

บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัที่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษัทจดัการหยุดรับ

คําสัง่รบัซื้อคืน และหรือวนัหยุดทําการของประเทศของ

กองทุนหลกั และหรอืวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุน (ถ้ามี) และหรอืวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้

รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก

กองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืน หน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ําหนดใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขาย

คนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการ

จ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน

ที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่ม

หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บริษัทจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จัดตัง้ขึ้นและถือหุ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัทที่มีหลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย ์

หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื

ของสถาบนัการเงนิ  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาต

และจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ

หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร

พาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ     บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา  

   วชิาชพีบญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ     กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม   

   กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ     กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ     กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด  

   พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้   

   กองทนุพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) 

ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives 

Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 

(EMEAP) 
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กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 

Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่

ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ

รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น

โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  

ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู

อื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน

ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 

1.  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้

ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น

คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
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1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร 

    (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 

     ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 

     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่

เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้

ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 

     หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่

รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื

หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง

ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่

ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า

ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขาย

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
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     ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด

เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ

ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ

ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่

จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ

จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ

อนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ

การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ

เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ

การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ

เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่

กาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภท

หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิใน

ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า

ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 

     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 

     จดัการ 

     กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

     ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   6 

     และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่

ในรปูแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน

ในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 

1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่

ในรปูแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 

     กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก

หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ี

การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

     หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการ

เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น

เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
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ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย

คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่

คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 

(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั

ดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่

ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื

สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่

กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา

อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา

คาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
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ระหว่างประเทศ 

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  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทนุสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง

หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้

ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมี

ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท

สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 

Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 

Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
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PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ

เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้

การกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบั

ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

หลกัทรพัย ์

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  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา

สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระ

หน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ

ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 

Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL GOLD8P2  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้เดยีว  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

(1)  กองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และเลกิโครงการหากหน่วยลงทุนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 

10.85 บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั และวนัทําการถดัไปทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิ

สดหรอืเงนิฝากทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ตํ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  โดย

หากหน่วยลงทุนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.80 บาท ต่อหน่วยในวนัใดวนัหน่ึงเพียงวนัเดียว และ

สามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ตํ่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย  

หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยเท่ากบั

มลูค่าทรพัยส์นิคงเหลอืทัง้หมด หลงัหกัค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายใดๆแลว้  

ณ วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนั

เน่ืองจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการดาํเนินการดงักล่าว (ถา้ม)ี 

 (2)   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ 

   แรกได ้หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะ 

   พจิารณาชาํระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่นําทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสาร

ทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการ

ลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้

กองทุนเพื่อสง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อวา่เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิ

จดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
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2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 146,160,819.40 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ) : 

      ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ    

      จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 14,616,081.9400 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด  

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคําในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา โดยผูล้งทุนสามารถรบัความเสีย่งของราคาทองคําได ้รวมถงึสามารถรบั

ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ทรพัยส์นิทางเลอืก 

      การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิทางเลอืก : ทองคาํ 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สงิคโปร ์(SINGAPORE) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหววตามดชันีชีว้ดั 

และบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

ดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) สดัสว่น (%):100.00 

หมายเหตุ 

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่ง

อตัราแลกเปลีย่นเพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกองทุนรวมใน

ต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกัทีก่องทุนไปลงทุนได ้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ

เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้้

ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผล

ในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบั

มาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้

เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดย

บรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

1)  กองทุนมนีโยบายนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพยีง

กองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อใหไ้ด้รบัผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทน

ของราคาทองคาํ ซึง่บรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์ตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ น และตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์สงิคโปร์ เป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

2)  ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศที่มี

อายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไว้สาํหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ

คล่องของกองทุน และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอื

ทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3)  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

(hedging) ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในสกุลเงนิต่างประเทศทีก่องทุนถอือยู่เทยีบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะ

ใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  ทัง้น้ี จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้

ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่มีอนัดบัความ

น่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ

ตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 
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เงื่อนไขอื่นๆ 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื 

sub-classes) หรือขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนต่างไปจากที่ระบุใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา

เลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี 

โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  โดยบรษิทัจดัการจะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนที่จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes 

หรือ sub-classes) หรอืกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน 

กองทนุหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอืกองทุนต่างประเทศทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

โครงการ บรษิัทจดัการอาจยกเลิกกองทุน หรือดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการดําเนินการดงักล่าวทําใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหวัขอ้ “อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็น

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์

ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของภาวะตลาด

หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎบิตั ิหรอืกรณีอื่น

ใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

เกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และ

ปรากฎว่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมี

การลดลง 

(1) มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

(2) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้

ไปของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ โดยกองทุน

ต่างประเทศไม่มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

ปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการ

ใดตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิัทจดัการดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุน

รวม โดยคํานึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) ปฎิบตัิตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มีการเปิดเผย
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ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน  

      รบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้บุคลากรที ่

      เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย   

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักล่าว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ 2. บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารดําเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่นําเรื่องการ

ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดําเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื 

เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุน SPDR Gold Trust:  

กองทุนหลกัทีก่องทนุจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 

Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รที่

ไม่แสวงหากาํไรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อ  :   SPDR Gold Trust 

ประเภท  :  กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

นิวยอรก์ (New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์

(Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่น (Tokyo Stock Exchange: 

TSE) และตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน    : กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบั

ผลตอบแทนของราคาทองคําหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของ

กองทุน ทัง้น้ี กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั   

กองทุนไม่มนีโยบายลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุน

ของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสารหน้ี

ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน

ได ้(Non-Investment Grade)  

 ค่าธรรมเนียม   : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมค่ีาใชจ้่ายดงัน้ี 

- ค่า Marketing Agent            0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

- ค่า Sponsor             0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ประมาณ)            0.10%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

 Trustee  : BNY Mellon Asset Servicing 

 Custodian  : HSBC Bank USA, N.A. 

 Website   : http:www.spdrgoldshares.com 

 วนัจดัตัง้กองทุน  : 12 พฤศจกิายน 2547 

 Marketing Agency : State Street Global Markets, LLC 
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กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund)และไม่ใช่กองทุนรวม

ประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge Fund) ทีม่หีน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น

สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่าง 

ประเทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุนในทองคาํแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทองคาํ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ที ่  

        เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ตกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ

ก.ล.ต หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ

ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

  1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

 1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ  

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2 ตราสาร Basel III 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่

ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี

เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
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2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ 

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร

ทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ

กองทุนนัน้ 

1.3   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุน

รวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
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8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึง    

      หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ  

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้

ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่

สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ

ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 

Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ

เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 
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5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  

ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีล่งทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล

โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. กําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอื

เป็นการทําสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็น

ตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1   ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1 หุน้  

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription 

Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

     1.2   ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

 1.2.3  หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

 1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

 1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

 1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
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2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่

ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน

ไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด 

หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

 2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

 2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

    ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

    กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

    2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร

ทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

    2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่

กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบั

ดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   
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2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอ

ขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่าง

เพยีงพอ ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมี

การจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว

เท่านั ้น และมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 

ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น

≥80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (Pro Rataa) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าว

ไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rataa) แลว้ไดผ้ล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ 

MF นัน้ 

2.5   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้

แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความ

จาํเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก 

ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบนั (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั

อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 
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2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ 

WFE 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้

ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่

สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 

Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  

ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิ

ของกองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   22 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล

เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ

ผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ 

โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 

National Scale ซึง่ประเทศนัน้

ตอ้งม ีSovereign Rating อยูใ่น

ระดบัที ่Investment Grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2   

ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อม 

 แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ  

 ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ Regulated 

Market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทัว่ไปของตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1)   10% หรอื 

(2)   น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

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

ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บคุคลดงัน้ี 

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 สถาบันการเงิน ต่างประเทศที่มี

ลกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคล ตาม

ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั 

นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 

Regulated Market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 

แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้

ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

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% เฉลีย่ในรอบ

ปีบญัช ีเวน้แต่

เป็น MF ทีม่อีายุ

โครงการ < 1 ปี   

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ

อายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั 

MF ทีอ่ายุกองทนุ  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  

ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1 B/E P/N ที่มเีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ําเนินการใหม้กีารรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้

MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่

ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่น

การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า Investment Grade หรอืไมม่ ี

Credit Rating 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อที่

ตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

5 Derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม  

      Derivatives ทีม่ ี

      วตัถุประสงคเ์พื่อการลด 

      ความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่     

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration 

Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ 

บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสนิทาง

การเงิน  (financial liability) ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผย

ไ ว้ ใ น ง บ ก า ร เงิ น สํ า ห รั บ ร อ บ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นับ

รวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ี

ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี

หน้ีสนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยใน

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบ

กําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้

แ รก ข อ งผู้ อ อ ก ต ราส าร  ให้ ใช้

อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารตาม

ข้อน้ีของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี

การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสาร

ตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่

และมี Credit Rating อยู่ในระดบัตํ่า

กว่ า Investment Grade หรือไม่ ม ี

Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ

กองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 

รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่

ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย

บุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

4. ธนาคารเพื่ อ การเกษ ตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้

แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับคุคลตาม 

1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS  

  ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS    

  ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่

มลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 

        2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุ เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํ

งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนด

มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั

สากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุน 

1.  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณี

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาด

คุณสมบตั ิและจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบั

ชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอื

วนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุน

ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลก

เงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใด

นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ. 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนั

ทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นได้

เสยีในกจิการทีล่งทุน (concentration Limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิ

ตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควร

โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 
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(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณี

ทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทนุ

ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่าํหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3 .ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฟีด

เดอรด์งักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื

หน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบ

การบรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทนุรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

ลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและ

ความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลู

เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามที่

กาํหนด และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไป

ตามทีก่าํหนดนัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

5.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุ

ใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมลงทุนเพิม่เติมในทรพัยส์นิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนทีก่าํหนด” 
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(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสม

ได้โดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิัท

จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน

ครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือ

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีาร

อื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของ

กองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ทําให้มีการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน. รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้แต่กรณี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

ให้บรษิัทจดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่

บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน

กาํหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น

กองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิ

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวม

จะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้

เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงดเกบ็

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี

ผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ  

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย

เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั พร้อมกบัคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้

ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ทําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก 

รายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 

และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้ 
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ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและ

เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ

ทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ได้

จนถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการที่

กาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท

ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่า

กว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการทีไ่ดร้บัเงนิ

จากกองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัที่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน

ต่อเมื่อเป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากกองทุนตน้ทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ

กาํหนด (ถ้าม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจาํนวนทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค 

ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน) คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร

ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ. พรนิซเิพลิ

เพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2”  
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(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท

จดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีก

เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิัทจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อ

นัน้  

สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่

บรษิัทจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการ

ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ

มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุใน

ใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นได้ถงึวนัสุดทา้ยของ

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด

การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ

ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก

กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยโดยรวม 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และ

บรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํา

รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ 

หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

จะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรือ

ดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่

วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
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              ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดําเนินการ

ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ

ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการ

ตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้

จรงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท 

      จดัการ 

1. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัที่ได้รบัใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัที่

ระบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ

บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีล

ใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 

“สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน

แลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ

จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่

สามารถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rataa) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร

หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการพจิารณาตาม

ความเหมาะสมโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของ

บรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุน

แต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5   การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏ

กรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทนุ 

     ไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ตามขอ้ 1.9 ขอ้ (2) 
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(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 

    กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไป 

     ตามนโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ

ยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัิ

จดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 

วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตาม

สดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์

ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ

ชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่

บรษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ราคาตาม

มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิัทจดัการดําเนินการเป็นอย่าง

อื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน

ที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ

จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจน

ทาํใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่

สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการ

อาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2.  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การ

เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 

และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ

ใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน 

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม

ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) 

(ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 

และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้

ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัท

จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและ

ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ

ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : - 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : - 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : - 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 
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7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ไม่ม ี

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

-  กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

-  กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

7.4 รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

  7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้

บรษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุใน

รายละเอียดโครงการและตามวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่กําหนดใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจะดําเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมด เมือ่เป็นไปตามเงื่อนไขตาม

ขอ้ 1.9 (1) โดย 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่อ

อยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัส่วน

จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วย

ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจาก

การดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัดิงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสาร

รฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดําเนินการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการโอนยา้ยกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการ

ดงักล่าวแลว้  

3.  บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถัดจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิาร

ของบรษิัทจดัการตามที่กําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน 
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“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการ

กําหนด  เมื่อบรษิัทจดัการได้ดําเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิที่ได้เมื่อ

เป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผู้ถอืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัท

จดัการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน”มีผลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้    

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอื

เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น

บุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้

บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงคใ์ห้จา่ยเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนให้เป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื 

บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้

บญัช)ี 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ได้มอบไว้กับบริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการ

ดาํเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใด

ดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทาํใหเ้กดิความเสีย่ง

ทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงิน หรอืชื่อเสยีงของ

บรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งรวมถึงทีม่กีารแก้ไข

เพิ่มเติม (ถ้ามี)  หรือเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรือการตีความหรือการให้ความเห็นของ

หน่วยงานผูม้อีาํนาจ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดาํเนินการหรอืไม่

ดาํเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการดาํเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่
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ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิัท

จดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน

ได ้

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกตภิายหลงัจากครบระยะเวลาประมาณ 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัทีส่าํนักงานจดทะเบยีนกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.2.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน 

อย่างใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

ขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนั

และเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร

ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั

อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่าง

เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 

(ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน

จากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้

ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วย

ลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนนัน้หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2  การชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั

ระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผู้ขายคนื

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อน

ผนั และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรือคําสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

เป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจาํนงของผูถ้อื

หน่วยลงทุนทีไ่ดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิ

ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคํา

ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ

บรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่

สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขาย

คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีาร

ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3   เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัท

จดัการได้รบัและได้ทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมี

จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย

คนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า

หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืมี

จาํนวนตํ่ากว่าจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
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หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผู้

ถอืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า

ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบูรณ์

แลว้ ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน

ของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

7.4.2.4   การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขาย

หรอื 

รบัซือ้คนืเป็นผูด้ําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าว

ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่และหรอื 

กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่

ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วย

ลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่น

ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารชําระเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
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สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เช่น การ

เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การขายคนืหน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) 

(ถา้ม)ี 

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กาํหนด  

2.2   การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํ  

       ได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่

สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนั 

ขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั

จดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคาํสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสาร

และตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูที่

ไดร้บัทางโทรสาร  

 4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน

วนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่

ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอื

กรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ 

(ถา้ม)ี  

   7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ 

   7.6 รายละเอยีดระยะเวลาการรบัซือ้คนื : ขึน้อยู่กบัเงอืนไขการเลกิกองทุน 

   7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

   7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: 
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  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัทจัดการ  

  ดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายละเอยีดตามขอ้ “รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 

   7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

  1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.       การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

   8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

      8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

   8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของ

บรษิัทจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9 (1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิค่ารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทนุทัง้หมด สบัเปลีย่นเพื่อไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้จาํนวน 

กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัทีส่าํนกังานจดทะเบยีนกองทนุรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และหลกัฐาน

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ

จดัการของบรษิัทจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผู้

ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลา

ทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของ
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กองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่ 

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการ

สบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

วนัเวลาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีที่เขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9.(1) บรษิัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนทัง้หมด ไปยังกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดย

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขของ

กองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

กรณีปกต ิ

บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัทีส่าํนกังานจดทะเบยีนกองทนุรวม บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ และวนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 

15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํ 

การซือ้ขาย 

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการตามขอ้ 1.9.(1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

อตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด ไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยราคาสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทํา

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีปกต ิ

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณได ้

ณ สิน้วนัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่น

ใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

 8.2.3   เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. ในการสบัเปลี่ยนกรณีปกติ และกรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง หากผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตาม

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัท

จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏใน

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   46 

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ช้

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีก

เกบ็ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวธิกีารที่บรษิัท

จดัการกาํหนด (ถา้ม)ี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม

ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine)  

  (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

    โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

 2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสทิธิในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่

บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัิไดจ้รงิ และ
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เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม

กาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่า

ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่อง

ดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการ

เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง

ขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื

คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบั

ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
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(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ด้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา

สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทํา

การ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี 

เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิ

กว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละทําให้ไม่สามารถ

โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม

กําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแล

ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจ

ตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวม

ภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย

การดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน

สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี่

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทํา

การ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบั

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม

ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย

วธิกีารใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้

สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนั

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ

ถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขาย

คืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอื

หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง

ตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย

หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : - 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

 รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

 ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปี ของมลูค่า  

 ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 เรยีกเกบ็จากกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 4.18 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)  

 ทัง้น้ีในกรณีทีก่องทุนสามารถเลกิกองทุนไดก่้อน 8 เดอืน บรษิทัจดัการอาจมค่ีาใชจ้่ายมากกว่าอตัรา 

 ค่าธรรมเนียมรวมทีก่าํหนดได ้

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีที่หน่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ล้านบาท : บรษิัท

จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเต็มจํานวนหรอืบนัทกึค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเป็น

ครัง้ๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงนิ โดยดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่จะพจิารณาตดัจ่าย

รวมทัง้สิน้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.36 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทัง้หมด ณ 

วนัจดทะเบยีน  หรอื 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิ

ของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการ

จะคดิค่าธรรมเนียมเตม็ 6 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 

3.54 ต่อปี ของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2)  ในกรณีทีห่น่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาท : บรษิทัจดัการจะ

เรยีกเกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่

คํานวณได้เป็นรายวนั โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิัทจัดการจะคิด

ค่าธรรมเนียมเต็ม 8 เดือน โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 

3.54 ต่อปี ของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) ในกรณีที่หน่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ล้านบาท :  บรษิัท

จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเต็มจํานวนหรอืตดัจ่ายเป็นครัง้ๆตามระยะเวลา 

และจํานวนเงนิ โดยดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึ่งจะพจิารณาตดัจ่ายรวมทัง้สิน้ในอตัราไม่

เกนิรอ้ยละ 0.31 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีน หรอื 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็เป็นครัง้ๆในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของ

กองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั โดยหากเลกิกองทุนภายใน 8 เดอืนแรก บรษิทัจดัการจะคดิ

ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 1.54 ต่อ

ปีของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

2) ในกรณีที่หน่วยลงทุน ณ วนัจดทะเบยีนมมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท :  บรษิัทจดัการจะ

เรียกเก็บเป็นครัง้ๆในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.47 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนที่

คํานวณได้เป็นรายวัน โดยหากเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิด

ค่าธรรมเนียมเตม็ 8 เดอืน โดยในระยะเวลาทีเ่หลอืคดิค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 0.47 ต่อ

ปีของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม  

มูลค่าทรพัย์สินที่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมูลค่าหน้ีสนิทัง้สิน้

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4.   ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5.   ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6.   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

  ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ  

  ของกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น 

2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการ

โอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน

การเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอน

หลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 

และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์

และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้
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2.2  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทํา

รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และนําส่งคาํขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน คําสัง่

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน 

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน 

หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ

ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายใน

การรบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร

ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 

2.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์

2.5 ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ผลิต และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด 

เช่น หนังสอืชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุน

รวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และ

หรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

2.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของ

กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด 

2.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระหน้ีดว้ยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 

เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทาง

กฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหน้ีสิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจํานํา จาํนอง ปลดจาํนํา 

จาํนอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

2.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 

สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย 

2.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิ

ของกองทุน  

3. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียย์ากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศ

หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทั

จดัการให้ปฏิบัติหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ตามทีจ่่ายจรงิ 
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5. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด เช่น การ

ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้

ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

      กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม 

รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

8. ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มกีารประกนัหรอืการบรหิารความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

กาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม ตามทีจ่่ายจรงิ  

9. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิตามจ่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้น้ี  บรษิัทจดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรือจะเรยีกเก็บเป็นครัง้ๆตามที่บริษัท

จดัการเหน็สมควร โดยในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวน หรอืทยอยตดั

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จาก

ค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

11. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายในการ

จดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายใน

การลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.095 ต่อ

ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

ทัง้น้ี  บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนและเรยีกเกบ็ครัง้เดยีว ณ วนัจดัตัง้กองทุน 

โดยในทางบญัชบีรษิัทจดัการจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนั

ตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัจ่ายจะเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

สอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบญัชกีองทุน 

ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่

เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรพัย์สิน หรือไม่นําเช็คไปขึ้นเงินจาก

ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

 ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่า

หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : ไม่ม ี 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : ไม่เกนิร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั

การเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ 

ให้เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน 

หรอืให้ดําเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน 

เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธิ หนังสือ

รบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด

ค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการ

หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 

ล้านบาท   หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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1  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็ต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บรษิัท

จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่รา

ไวข้องหน่วยลงทุน  

2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง

ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั

จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 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) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

(1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการ

นับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของ

บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น

การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่าย 

 3.  ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น 

    โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนับ

แต่วนัที่มีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน
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เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น

การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่าย  

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังาน 

    คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัทาํการ ในการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย APEX ณ วนัทาํการคาํนวณมลูค่า 

ทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่

อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก 

Bloomberg ณ วนัทาํการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 

หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑใ์นการคํานวณมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นที่อ้างองิจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรอื

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

2.   บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น

การคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนล่าสดุ  

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค)  วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีที่กองทุนรวมกําหนดวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหน่ึง

เดอืน 
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(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนั

ทาํการถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ 

และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)     ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใช้ตัวเลขทศนิยมที่กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล 

       ผลประโยชน์แลว้  

(2)   ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม  

      โดยบรษิทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ

สถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน 

เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจ

ดําเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวแทนการ

ประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้น้ี การประกาศขา้งต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะประกาศ โดยช่องทางอื่น

แทนการประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเวป็ไซต์ของบรษิัท

จดัการ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

วนั  

    3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืน   

        หน่วยลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ

ทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดย

ตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่

คาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนํา 

ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
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16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ

ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ 

ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิ

ประกาศทีบ่รษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําได้โดยไม่

ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ

ถอืว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอื

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน

ทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 

วนัทําการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ํา

การของบริษัทจดัการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด

ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อ

การคาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการ

จะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และ

คดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วย

ลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่

หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดั

จากวนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง 

      ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแกไ้ขราคาตาม (2)ใน

หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา

ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน

รายงานดงักล่าว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 

พรอ้มทัง้สาํเนารายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทําตาม (1) ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการ

จะปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั 

         ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  
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(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่

น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน

โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือ

หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่

ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้

ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็

ได ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชย 

      ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
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 ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

  ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 28 เดอืน กุมภาพนัธ ์ 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั

จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการ

จดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละหก

สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบั

การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้

บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ให้บรษิัทจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกคน 

และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 15 วนันับแต่วันที่ได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลา และหรือ ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความ

เหน็ชอบจากทัง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม

จํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมก่อน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   62 

หลกัเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20   ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :   

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ

กูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทําธรุกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจําเป็นใน

การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้ลายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขาย

หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

แสดงตนเพื่อการทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี  

3.1     การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ได้รบัมติเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีที่มผีูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีง

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึง่หน่ึงของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุน

ต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดให้

เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บั

มตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิอง

แต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องดําเนินการตาม (2)บรษิัท

จดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการ

จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ 

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน

ปิดกบักองทุนเปิด หากมีผลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด 
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บรษิัทจดัการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ

กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ

แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอ

ความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนงัสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิ

สีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้

เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีให้ชดัเจนไว้ในหนังสอืนัด

ประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบ

รวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นโดยระบุ

ประเภท ชื่อ จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตาม

มาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของ

กองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม

กองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมี

รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบาย

การลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็น

อย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสําคัญของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม

กองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอื

นัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะส่ง

สําเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวม

ก่อนวนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
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      มอบหมายให้บรษิัทจดัการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีาร

ควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ

ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ด้รบัไว้แลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้

โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่ง

ดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการ

สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่

ทําการของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือ

เพิม่เติมรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตาม

ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิ

ดงักล่าว  

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิ

ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลีย่นให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่

วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุ

จําเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือก

บรษิัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้

จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ

ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไข

เพิม่เตมิในอนาคต  

6. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการ

ใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เติมใน

อนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจาก 

        นายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่

บรษิทัจดัการกาํหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม

และคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)     ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  
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7.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู  

 หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื

รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ 

รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือ

รายงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 

ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอื

จดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน

หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด: 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ

เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื 

ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่

สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณา

ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะ

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ที่

ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การ

ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จดัการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดใน

โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื

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

 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2561  ถึงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ ์ 2562 

                                 - ไมม่ ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที ่

บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th)  

 

 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์ 8  เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์ 2 

1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

2. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ

3.  น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์

4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

5. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

6. นายธนา เชนะกุล 

7. นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

19 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุพรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


	หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
	แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

