
 
 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี, CIMB - Principal Global Opportunity Fund (ช่ือย่อ : CIMB -
PRINCIPAL GOPP) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทู นิ ต้ีลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund 
(กองทุนหลกั) ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก ดงันัน้ กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงใน
สกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน เช่น ดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินอ่ืนๆ ตามท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจดัการจึงอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ของสกลุ เงินบาทและดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินท่ีเก่ียวข้อง 
โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ีลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอรต์การลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ี
ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรินซิเพิล ออพพอรท์ูนิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• การท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี เมื่อวนัท่ี  18 เมษายน 2560  

มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถงึความครบถว้นและ
ความถกูต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มลูค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 500,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 
 
 
 
 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 



สารบญั 
  หน้า 

 ค าจ ากดัความ  1 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 11 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย 11 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการประเภทและอตัราสว่นของหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 

13 

 3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 13 

 3.2 ชนิดกองทุนรวม 14 

 3.3 ประเภทกองทุนรวม 14 

 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ 14 

 3.5 นโยบายการกูย้มื 14 

 3.6 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 14 

 3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 14 

 3.8 ลกัษณะพเิศษ 14 

 3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ 14 

 3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 14 

 3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 15 

 3.12 รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ 18 

 3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 18 

 3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 31 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 40 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 41 

 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 41 

 5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 41 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 47 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 53 

8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 60 

9. การช าระค่ารบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 65 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 65 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ 66 



   

12. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 68 

13. เงื่อนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 68 

14. การจ่ายเงนิปันผล 68 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 68 

 15.1. ค่าธรรมเนียมรวม 68 

 15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม 69 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 72 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 74 

 15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 75 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

76 

 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย 
        ลงทุน 

76 

 16.2. เงื่อนไขพเิศษ 76 

 16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 84 

 16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 84 

17. ชื่อผูเ้กีย่วขอ้ง 87 

 17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ 87 

 17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ 87 

 17.3. ชื่อผูป้ระกนั 87 

 17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 87 

 17.5. ทีป่รกึษา 87 

 17.6. ผูส้อบบญัช ี 87 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม 87 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 87 

20. ขอ้ก าหนดอื่นๆ 88 

21. การด าเนินการกรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด : 102 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 102 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   1 
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กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม   หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้

หน่วยลงทุน   หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้

บรษิทัจดัการ   หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์   หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน   หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย  
 หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน   หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้

หน่วยลงทุนชนิด 

รบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้  

(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพ
พอรท์นูิตี ้(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GOPP-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GOPP-C) 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต 
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่
รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยุดท าการของประเทศของกองทุนหลกั 
และหรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี 
และหรอืวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
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รบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิ
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั
มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์
ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้
หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ในการท า
รายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานว่า ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารท า
สญัญาประกนัชวีติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงว่าผูเ้อาประกนัภยัจะช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ 
บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะ
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หรอืการจ่ายเงนิเมื่อมกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระ
เงนิค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทนุในกองทุนรวมโดยผ่านบรษิทั
ประกนัชวีติ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

 

ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ
ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

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

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 
Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้น
ครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบ 
การลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุน
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน 
property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 
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ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิที่ 
     ตอ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก” ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นที่
มลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

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

“ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
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2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

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

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

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

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ” ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 
     ผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบั 
     วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดย 
     ผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขาย 
     เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนั 
     ตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ า
การซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัย่อย” บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่
มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชี
รายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
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พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่
มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชี
รายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์” ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผู้
ส ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives” ศนูยซ์ือ้ขายดงันี้ 

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม ต่างประเทศซึง่
มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื
รปูอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
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2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร
เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน
นัน้ 

“CIS operator” บุคคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

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

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ
ช าระหนี้ (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ
ในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการ
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ค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกอง
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

“group limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราสว่นการ
ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผู้
สลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง
ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 
Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบั
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่
อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน
สว่นบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives 
อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 
3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“PVD” กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

“regulated market” 

 

 

 

“repo” 

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

ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 
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“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ 
ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้ของรฐับาลของ
ประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

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

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้ 

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Opportunity Fund 

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP 

1.4.  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7.  อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนื
ใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนในกรณีที ่ 

(ก)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารที่
สามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค)  กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ได ้
หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง)  กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุน
สิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ลา้นบาท  
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ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยทราบล่วงหน้า 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 5,000 บาท 

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 5,000 บาท 

2. ชนิดสะสมมลูค่า 5,000 บาท 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 1 บาท 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท 

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 5,000.00 บาท 

2. ชนิดสะสมมลูค่า 5,000.00 บาท 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 1 บาท 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท 

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมลูค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมลูค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 
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2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมลูค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมลูค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผู้
ส ัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

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

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมี
เป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  ซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก  ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
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ส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุน
ในต่างประเทศ  

3.2.  ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

-  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund :   

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund   

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ :  ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง   
(Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :   

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุนหลกั (Passive Management)  สว่นกองทุน  Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันชีีว้ดั (Active Management) 

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  

ดัชนีชี้  MSCI All Country World Index (Total Return Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้ว ัดเดียวกับกองทุนหลักที่
ลงทุนและในการแสดงดัชนีชี้ว ัดผลการด าเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน ณ วนัท าการทีค่ านวณ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผู้ออกตัวดชันีของตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการ
จะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได้ 

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
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3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคือ 
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย 
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้ตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ าย ใต้ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO)   

บรษิัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก  โดยใช้เงนิสกุล
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะทีก่องทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ในหลายสกุลเงนิเช่น ดอลลาร ์สหรฐั (USD) ยูโร (EUR) โครนสวเีดน (SEK) เป็นต้น และบรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
ลกัเซมเบริก์ และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภายหลงั  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว  ทัง้นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลารส์หรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุล
เงินอื่นได้ บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อข ายในกองทุนหลักตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 7 วนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ   

สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ 
สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการ
กองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอื
ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จ ัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นกไ็ด ้  

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทั
ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ
ตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตรา
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สารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตราสารทุนที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่ง
ทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และ
ปรากฎว่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีาร
ลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสุทธิของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไม่
มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง 

2. ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใด
ตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิลดลงในลกัษณะดังกล่าวบรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีูลค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

2. ปฎิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มกีารเปิดเผยขอ้มูล
ของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

3. รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

4. เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรู้และเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื 
sub-classes) หรือขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา
เลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ 
โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยบรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes 
หรอื sub-classes) หรอืกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรกต็ามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน 
กองทุนหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอืกองทุนต่างประเทศที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
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ของโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลง
นโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม” สว่นที ่6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้  เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
ภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎบิตัิ  
หรอืกรณีอื่นใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

รายละเอียดกองทุนหลกั  

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  มี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน  : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  

ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 30 พฤศจกิายน 2010  

จดทะเบยีนประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัท าการซือ้ขาย   :  ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบริก์ 

การจ่ายปันผล :  ไม่จ่ายปันผล 

บรษิทัจดัการ   : Morgan Stanley Investment Management 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนหลักจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 70% ของการลงทุน 
กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) 
Limited ภายใตส้กุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่ง
รวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อ/ขาย ใน
สหรฐัฯ (ADRs) และหุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อ/ขายในประเทศอื่น (Global 
Depositary Receipts (GDRs))  

นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนใน Option ทีม่กีารแลกเปลีย่นและซือ้ขายผ่าน
ตลาดที่จดัตัง้อย่างเป็นทางการและตลาดที่ไม่ได้มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ, 
สญัญา Future และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิม่ผลตอบแทน และ/
หรอืเป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธก์ารลงทุน 
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กองทุนหลกัอาจเขา้ลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั , หุ้นบุรมิ
สทิธิ,์ หุ้นจนีทีจ่ดทะเบยีนในตลาดเซีย่งไฮแ้ละเสนิเจิน้ (China A-Shares) ผ่าน 
Stock Connect, ใบส าคญัแสดงสทิธิท์ี่จะซื้อหุ้นสามญั (Warrant), เงนิสดหรือ
หลกัทรพัย์เทียบเท่าเงนิสด และหลกัทรพัย์ที่เชื่อมโยงกบัตราสารทุน กองทุน
หลักอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรอืโครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) ซึ่งรวมถึง 
ETF เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนหลกัจะลงทุนในพอรต์การลงทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในบรษิทัต่างๆ 
โดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบ Bottom-up กองทุนจะลงทุนในบรษิทัทีม่ปัีจจยัพืน้ฐาน
ดแีละมโีอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวอย่างยัง่ยืน่ทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบในการ
แข่งขัน  โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทันัน้ๆ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Fee :  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี 

Ongoing Charges : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี 

ตวัชีว้ดั (benchmark) : MSCI All Country World Index  (Total Return Index) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class Z 

1  เป็น Class ทีท่ าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 

2.  ขายใหก้บัผูล้งทุนประเภทสภาบนั โดยไม่ม ีMinimum Subscription Amount 

Bloomberg ticker : MSGOPPZ LX 

ISIN   : LU0552385535 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ซึง่สง่ผลใหม้ ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

 3.13.1.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1 ตราสารทุน 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังาน
ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหนี้ 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านกังาน
ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.3 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศุกกู 

1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

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

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   20 

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 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม  
2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ
ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าว ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่)  

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา
ดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนิน
กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย
ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์
บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 
270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่มี credit 
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
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3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่
จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบั
ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 
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1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 น ้ามนัดบิ 

1.7 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรอื 1.9  

1.8 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9 underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุน
ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 
derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 
หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม
สภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้  

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ
อตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  
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การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใด
หรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้  
โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้
โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ
ทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
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6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่
อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่า
จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ 
credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
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3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้
แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอื
เป็นการท าสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็น
ตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก ่

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังาน
ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านกังาน
ก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 

1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

1.5 ศุกกู ต่างประเทศ 

1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ต่างประเทศ 
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2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

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

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ต่างประเทศ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ
ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  

2.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบั
กองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทนุใน
ทองค าแทง่) 
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2.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น       
> 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น 
SIP 

2.4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานโดยกอ่นการ
ลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 น ้ามนัดบิ 

1.7 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรอื 1.9  

1.8 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 

1.9 underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
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underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้
อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ
บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดย
หน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 
หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม
สภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ
อตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ
ทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.   
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญัใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่
อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง 
จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ 
credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14.  อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
      ประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง
ม ีSovereign rating อยูใ่นระดบัที ่
Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

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

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ Filing  

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ < 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5..2.1 หรอื 5.2..2 ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแหง่
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  

(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

   6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ 
    ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

   6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี 
    รายละเอยีดตามแบบ filing 

   6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 
    วนั นับแต่วนัทีล่งทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 
    หรอื 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว 
    ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

    6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
        ใน benchmark + 5% 
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6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองบุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investemnt gade 

6.6.1 OCT Derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผู้รบัฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่
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1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม securities lending หรอื derivatives)  

ม ีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุ
ไม่เกนิอายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน 
derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุ
กองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ
ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่
ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึง่หนี้กึง่ทุน  ศุกกู หรอืตราสาร 
Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

4.1   มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : 
อตัราสว่นการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่1 : 
อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

5 derivatives ดงันี้ 

5.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการลดความ (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 5.2  การเขา้ท าธุรกรรม global exposure limit 
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derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

5.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

        จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่
เกนิ 100% ของ NAV 

  5.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจาก
การ ลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ (value-at-
risk : VaR) ของกองทุนตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด

เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
(ไม่นบัรวมการถอืหุน้ของกองทนุรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน     
ตราสาร Basel III และศุกกูของผูอ้อก
รายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั  
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมูลค่าหนี้สนิดงักล่าวของ
เจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไว้
ในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจัดท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดม้กีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก
ใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการ
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ของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ไดม้กีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9.) 

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

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี้ 

 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”  

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าว
ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิที่ลงทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกิดกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่ 
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้   

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัยส์นิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด  

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้  

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit)  

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณี ตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ  

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้  

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สีย ใน
กจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
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(ก)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศที่ไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3 .  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น
เวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  ห้ามมใิห้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผดิชอบการ
บรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีาร
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะที่ซ ้าซ้อน
กบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบเกี่ยวกับความสมัพันธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว  รวมถงึวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่ง
รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัิให้จดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น
เวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  ด าเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแก้ไขได้  ห้ามบริษัทจดัการ
กองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 
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5.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจดัการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว้ที่บรษิัท
จดัการ 

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

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  ใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว   ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั  โดยวธิกีาร
ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั  และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

  4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) : 

เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   41 

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP -A) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งั
ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP -C) :   

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การ
บรหิารของบรษิัทจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผู้
ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิัทจดัการให้
ทราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม) 

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พร้อมกบัค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ
ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้
มอี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
และน าสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ
ท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ได้
จนถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิ
จากกองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้
ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เช็ค
หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี”้ 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซเิพลิ
เพื่อจองซือ้กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์นูิตี”้  

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
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บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะ
มอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพ
พอร์ทูนิตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
โดยรวม 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการ
จะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  
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5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัที่ระบุใน
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ  “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีที่มกีาร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ 
(Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

5. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 

5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่
ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิาร
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจัดตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิ
ทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนั
สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจาก
ความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซือ้จน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุ
ใหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนื
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จ ะพจิารณา
จ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืที่
ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
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ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า      : ม ี    
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ม ี

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัท
จดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ
อ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื 
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3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้ท า
การ ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมลูค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ 
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่ ่ากว่า 5,000 ชนดิสะสมมลูค่า : ไม่ต ่ากว่า 
5,000 บาท   หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมต่ ่ากว่า 50,000,000 บาท ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม :-ไม่ต ่ากว่า 1 บาท   

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบใุน
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดย
ช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บญัชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล ออพ
พอรท์นูิตี”้ 
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(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี”้ 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสั ง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซือ้และได้รบัช าระ
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเว้น
การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  
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6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท า
รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.4.5. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอื
กรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าว
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลงทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จดัการภายใน 3 วัน นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
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ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน
การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

      - รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

      - รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  
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1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บรษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ  12 
ครัง้ โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอืจากรายได้จากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกิน
จ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดย
บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ดงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  

ในวนัท ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุน
ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
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กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน  “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย
แลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์อง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจ านงการจา่ยเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือ
เปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอื
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไว้
กบับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนงัสอื
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ
เสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผู้
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ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการ
ด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทั
จดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

กรณีรบัซ้ือคืนปกติ  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี    

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม            : ม ี

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 

ทัง้นี้ หากวนัดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า และ
หลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย    
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน    
(ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลา
การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 
โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอื
โดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
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เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการ
คนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เง่ือนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บั
และได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมีจ านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนื
นัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามข้อ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  
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บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

3. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วันนับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า
และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่ค าสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และ
ประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

    - บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

   8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน   

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ
ประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว โดยจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดใหบ้รกิารทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

       วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
หรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อ
กองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุน
ปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซือ้คนื
จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด เมื่อ บรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัช ี 
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      กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอ    
      ขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2    วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิ
ค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดใน
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิ่มเตมิใน
อนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด เมื่อบริษัท
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

-  กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการ
ของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้
ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลา
ท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ั ง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุน
รวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุน
รวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น )  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และ
เงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และวนัท าการ รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัท
จดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   64 

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ ที่บรษิทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท
จัดการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้
ณ สิ้นวนัท าการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมี
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้
ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
สามารถเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตาม
อตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
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- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

  9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซือ้คนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
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ราคา โดยราคารบัซือ้คนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

   10.2   การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตั ิ
              ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุด
รบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 
วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   67 

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวัน
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข)  แจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ
ถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่ าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
ประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :   

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่จ่าย  

2. ชนิดสะสมมลูค่า   ไม่จ่าย  

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   ไม่จ่าย  

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   ไม่จ่าย  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) 
: รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                        : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของ 

  กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

  ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

  ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

  ทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั  
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิน้หกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 
1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กิด
จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้  

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบ
ยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
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ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนงัสอื 
ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการ
จดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระหนี้ด้วยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบัญชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุน หรอืตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นจาก
การขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

หมายเหตุ 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการจะต้อง
ช าระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดย
ตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อย
กว่า 7 วนั 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา     

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรอืราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรอืราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรอืราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการ
เรยีกเกบ็จรงิ 

3. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ 
ให้เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน 
หรอืใหด้ าเนินการที่พสิจูน์ได้ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน 
เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธิ หนังสือ
รบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง หรอืทีเ่วบไซต์ของบรษิัทจดัการ ไม่น้อยกว่า 3 
วนั 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  
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2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจาก
วนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทนุในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนั
ตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้  การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท  หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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(2.2) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีที่เป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการ  

(4.1)  ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีี่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัที่มีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น
การซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2)  แจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอื ค่าใชจ้่าย 

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

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.     บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงาน  
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่
เท่ากนั  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ซึง่
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทนุจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทนุรวม และจะถูกปันสว่นตามสดัสว่น
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท  บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
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ทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 
หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (ชนิดสะสม
มลูค่า) และสมมตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มยีอดซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท และ
ยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท 
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 กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั   

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 
(บาท) 

15,000.00 15,000 - - - 

ดอกเบี้ยคา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 18,000.00 18,000 - - - 

            

รายการค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไม่ม ี ไม่ม ี - - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  18,000.00 18,000 - - - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)         

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (0.53) (0.53) - - - 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   (0.05) (0.05) - -  

      

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 17,999.42 17,999.42 - - - 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,500.0000  1,500.0000 - - - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)   11.9996  11.9996 - - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 17,999.42 17,999.42 - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน (บาท) 

- รายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ (+5,000) 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-1,000) 

 

5,000 

(1,000) 

 

5,000 

(1,000) 

   

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  21,999.42 21,999.42 - - - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% 
                  

(0.64)                    (0.64)  - - - 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (0.06) (0.06) - - - 

          

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 21,998.72 21,998.72 - - - 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

 

-  หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ =5,000 / 11.9996 = 416.6806 หน่วย 

-  หน่วยลงทุนลดลง = 1,000 / 11.9996 = 83.3361 หน่วย 1,833.3445  1,833.3445  - - - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9992  11.9992  - - - 
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ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่ม
เพิม่เตมิ  

  กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 15,000 บาท ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท และชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 21,998.72 21,998.72 - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)           

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(+15,000) 15,000.00  15,000.00   

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

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

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,046,998.72 21,998.72 15,000.00  50,000,000.00 10,000.00 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.64) (0.44)    

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนกลุ่ม (+vat) = 0.80%      (1,095.89)  (0.21) 

  รวม (1,097.48)     

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.71) (0.06) (0.04) (146.57) (0.02) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,045,754.53. 21,998.02  14,999.52  49,998,757.53 9,999.77 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ15,000 / 11.9992  = 1,250.0833 หน่วย 

- - หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
50,000,000 / 11.9992  = 4,166,944.4629 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
10,000 / 11.9992  = 833.3888 หน่วย 4,171,694.6685  1,833.3445  1,250.0833 4,166,944.4629 833.3888 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9989 11.9989 

วนัต่อมา จ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 50,045,754.53 21,998.72  14,999.52 49,998,757.53 9,999.77 

การจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) (1,250.23)     

ค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ0.15 ต่อหน่วย          

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ    = 1,250.0833 X  0.15 =   1,250.23    (1,250.23)       

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 50,044,504.3000 21,998.72 13,749.29 49,998,757.53 9,999.77 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.64) (0.40)   
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  กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
(เปิดใหม่) 

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนกลุ่ม (+vat) = 0.80%      (1,095.86)  (0.21)  

  รวม (1,097.11)     

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%  (146.69) (0.06) (0.04) (146.57) (0.02) 

 (คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน)            

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  50,043,260.5000 21,998.0200  13,748.85  49,997,515.1000 9,999.5400 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,250.23 / 
11.9988 = 104.1963 หน่วย 4,171,590.4722  1,833.3445  1,145.8870 4,166,944.4629 

 

 

 

833.3888 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9962  11.9988 11.9984 11.9986 11.9986 

  กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 15,000 บาท ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท และชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 21,998.72 21,998.72 - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)           

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(+15,000) 15,000.00  15,000.00   

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

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

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  50,046,998.72 21,998.72 15,000.00  50,000,000.00 10,000.00 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.64) (0.44)    

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนกลุ่ม (+vat) = 0.80%      (1,095.89)  (0.21) 

  รวม (1,097.48)     

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.71) (0.06) (0.04) (146.57) (0.02) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,045,754.53. 21,998.02  14,999.52  49,998,757.53 9,999.77 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ15,000 / 11.9992  = 1,250.0833 หน่วย 

- - หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
50,000,000 / 11.9992  = 4,166,944.4629 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
10,000 / 11.9992  = 833.3888 หน่วย 4,171,694.6685  1,833.3445  1,250.0833 4,166,944.4629 833.3888 
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  กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
(เปิดใหม่) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9989 11.9989 

วนัต่อมา จ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  (บาท) 50,045,754.53 21,998.72  14,999.52 49,998,757.53 9,999.77 

การจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) (1,250.23)     

ค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ0.15 ต่อหน่วย          

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ    = 1,250.0833 X  0.15 =   1,250.23    (1,250.23)       

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 50,044,504.3000 21,998.72 13,749.29 49,998,757.53 9,999.77 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.64) (0.40)   

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนกลุ่ม (+vat) = 0.80%      (1,095.86)  (0.21)  

  รวม (1,097.11)     

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%  (146.69) (0.06) (0.04) (146.57) (0.02) 

 (คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน)            

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  50,043,260.5000 21,998.0200  13,748.85  49,997,515.1000 9,999.5400 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,250.23 / 
11.9988 = 104.1963 หน่วย 4,171,590.4722  1,833.3445  1,145.8870 4,166,944.4629 

 

 

 

833.3888 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9962  11.9988 11.9984 11.9986 11.9986 

 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอ
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่
วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลงทุนหรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่วนัท าการนัน้ตรงกบั
วนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึ
สถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขาย
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หน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบั
ขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ยกเวน้ใน
กรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการ
ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมา
คา (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้ว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลักมีวันหยุดท าการต่อเนื่ องกันตัง้แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการ
ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มขีอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติด
ประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกที่กระท าได้
โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  
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(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณ
ไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน า 
ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางสว่นในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลา
การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ต่อส านกังานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซือ้ขาย
คืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้  เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

(5.2)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามที่ก าหนดไว้ ให้ได้รบั
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการ
ซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

2.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  
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2.2 มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

3. ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าวเมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยให้
ไดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิ
ประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการ
ของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะ
มรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการ
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ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม 
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักลา่ว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้ม
ทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็น
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จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 
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4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้  

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณชิชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2561 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

     1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบั
การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได้ 

2. ในกรณีที่การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธกีารจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นใน
การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้  

3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) ได้รบัมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีง
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหนึ่งเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุน
ต่อไป จะด าเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่ก าหนดให้
เป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมติ
ในครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่
ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องด าเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการ
จะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ 
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน
ปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด 
บริษัทจดัการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่
ต้องปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิีปฏบิตัใินการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่
วนัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็น
วนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ชดัเจนไว้ในหนังสอืนัดประชุม 
หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  
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(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบ
รวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นโดยระบุ
ประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐาน
การบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุน
รวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุน และลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีด
เกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิ
ของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8)  ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มูลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่ง
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะส่งส าเนาหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอื
หนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้อบหมายให้
บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้
ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการ
สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
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การของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้้ถอืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิ
ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่
วนัที่บรษิัทจดัการรูห้รอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทั
จดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการ
ถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการ
เลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด  

6. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ย
เรื่องหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ กรณียกเว้น
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
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8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั เป็น
ตน้ 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ
ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)   กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี้ เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัที่
เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานตาม
เหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง) กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนได้แต่ไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

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

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพี
อื่น 

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

7. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  
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8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

1. บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการ
ก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร 
ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอื
จดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บั
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผู้ลงทุนทีใ่ช้ตวัแทนหรอืผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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11.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทาง
ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของ
บุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลู
ลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บาง
ประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรพัย์สนิทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง ) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ
สถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนั
ตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่ อให้บรษิัท
จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของ
กองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 
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(1) รอ้งขอใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินั
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยให้ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่
เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่
จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
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กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการ
อื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืที่เรยีกว่า กรมธรรม์ประกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี ทัง้นี้ การซือ้
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่
ซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แท้จรงิของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีหน้าที่ต้อง
ตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ 
จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการให้บรกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื 
ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิัทจดัการและ/หรอื
บรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษิทั
จดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดย
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน
แลว้ ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด  

1. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื
ในบญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การ
เวนคนืกรมธรรม ์สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหกั
ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ต ่า จ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบรษิัท
ประกนัชวีติ 
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2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัท
ประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละ
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วนัและ
เวลาท าการในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการ
สัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนัชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรม
ทีม่เีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามคีวามเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืเขา้ข่ายบุคคลที่บรษิัทประกนัชีวติสงวนสทิธใินการพิจารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรือต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการ
ท าธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่
ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของ
บรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าสง่เงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงั
บรษิทัจดัการแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจตอ้งการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์นครบถ้วน 
ก่อนสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวน
ขัน้ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทประกนัชีวติมี
หน้าทีต่้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมภ์ายใน 5 วนั
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ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีี่บรษิัท
ประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิัทประกนัชีวติ อาจมีข้อตกลงกบัผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติที่จะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัิหรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน 
และ/หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บรษิัทประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกีย่วกบัการดงักล่าว
ในแต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวติให้ส่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิัทจดัการเรียบร้อยแล้ว  โดยบรษิัทประกนัชีวิต
อาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ค่าใชจ้่ายล่าสดุไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตาม
รปูแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนังสอืยนืยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และ
การขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า 
จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนัชวีติ
ก าหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติตามที่บรษิัทประกนัชวีติก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นก ารท า
รายการผ่านบรษิัทประกนัชวีติ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บรษิัทประกนั
ชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกี
กองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและ
เอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุป
ไดด้งันี้  

(1)  การสบัเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  
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(2)  การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุ
ไวล่้วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทาง
อกีกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรบัสดัสว่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุน
ไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์เช่น ทุกรอบ
สามเดอืน เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ 

บรษิัทประกนัชีวติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่
บรษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีย่กเลกิ
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผู้จดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัสง่รายงานยนืยนัการรบัค าสัง่
ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถาม
สถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท า
การทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกบักองทุน ไดแ้ก่ การซื้อ
หน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกนัภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบัญชี
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุน
อตัโนมตัไิดโ้ดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลกิการท า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษัท
จดัการในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิัทประกนัชวีติ ถึงรายชื่อของบรษิัทจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการกองทุน
รวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกีย่วกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิทัจดัการ บรษิทัประกนั
ชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีบ่รษิทั
ประกนัชวีติก าหนด 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้   100 

7.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกี่ยวกบัความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการ
ด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจากการ
ซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจ
ไม่เท่าเทยีม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชีแสดงสทิธหิน่วย
ลงทุน (Fund Book) ของบรษิัทจดัการ และการได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบัจาก
บรษิทัจดัการโดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการ
ผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบรษิัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิัทประกนัชวีติที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมกีรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีติจะท า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุน
ในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบรษิัท
ประกนัชวีติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตผ่านบรษิัทประกนัชวีิตแต่ละราย โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ อาจติดต่อบรษิัทประกนัชวีติเพื่อให้จดัส่ง รายงานแสดง
ฐานะการถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

13.  สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 
3.11 
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ปัจจยัความเส่ียง 

 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสีย่งทีร่าคาตลาดของหลกัทรพัยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงของราคาทุกวนั ซึง่อาจมผีลกระทบจากหลายปัจจยั 
ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแบบทนัท ีหรอืค่อยๆ เปลีย่นแปลงไป ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว หรอืทัง้ในวงกวา้งและวง
แคบ สาเหตุของความเสีย่งดา้นตลาดยงัมจีากปัจจยัอื่นๆเช่น ความวุ่นวายทางการเมอืง การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทางการเงนิ เป็นตน้ 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Currency Risk) 

ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศทีม่สีกุลเงนิ
แตกต่างไปจากสกุลเงนิทีร่ะดมทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในช่วงเวลานัน้ ๆ ดว้ย  และรายรบัหรอืก าไรทีไ่ดร้บัอาจอยู่ในรูปสกุลเงนิต่างๆ 
ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน กจ็ะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
ขณะที่กองทุนต้องช าระเงนิที่ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, ความ
เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจได้รบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมลูค่าการลงทุนของกองทุนได ้

ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งด้านนี้ กองทุนอาจพจิารณาใช ้Derivatives อย่างไรกต็าม กองทุนอาจพจิารณาป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนในสดัสว่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสม  

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิทัทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ ่า โดยเฉพาะบรษิทัทีม่มีูลค่าตามราคา
ตลาดขนาดเลก็ ดงันัน้ จงึอาจถูกขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจ านวนทีเ่ลก็น้อย 
และอาจใชเ้วลายาวนานกว่าปกต ิ

ความเส่ียงจากคู่สญัญา (Counterparty Risk) 

กองทุนอาจมีการท าธุรกรรมกบัคู่สญัญา ดงันัน้คู่สญัญาจงึต้องมีการเปิดเผยความน่าเชื่อถือทางการเงนิ และ
ความสามารถในการบรรลุขอ้ผูกพนัธท์างการเงนิ  ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กค็อืการทีคู่่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติาม
สญัญาได ้ความเสีย่งนี้อาจเพิม่ขึน้ไดใ้นเวลาทีส่นิทรพัยข์องกองทุนมกีารถูกไถ่ถอนไป  ถูกผกูมดั ลงทุน หรอืตก
อยู่ในขอ้ตกลงและสญัญาต่างๆ ยิง่คู่สญัญามคีวามแขง็แกร่งทางการเงนิน้อยเท่าไร กย็ิง่มคีวามเสีย่งทีคู่่สญัญาจะ
ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาไดเ้ท่านัน้ NAV ของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากการผดิสญัญาระหว่างคู่สญัญา 
ในขณะทีร่ายไดข้องกองทุนจะไดร้บัผลกระทบกต่็อเมื่อมกีารผดินดัจ่ายเงนิ หรอืทีเ่รยีกว่า Default 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมกีารท าสญัญากบั Service Providers ความเสีย่งอาจเกดิขึน้จากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกองทุนได ้ซึง่จะท าใหก้ารซือ้ขายของกองทุนไดร้บัผลกระทบ 

ความเส่ียงจากการบงัคบัใช้กฎเกณฑ ์(Regulatory Risk)  

แต่ละประเทศอาจมกีฎเกณฑ ์การบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ขม้งวดแตกต่างกนั นกัลงทุนควรศกึษากฎเกณฑข์อ้บงัคบั
ของประเทศที่เขา้ลงทุนอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ การปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศที่เขม้งวดกว่า อาจท าให้
กองทุนไม่สามารถลงทุนไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ในยามทีต่ลาดเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน Regulators มอี านาจใน
การท าหน้าที่พเิศษเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์นัน้ ๆ การบงัคบัใช้กฎหมายกบักองทุนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน
อย่างมนียัยะส าคญั 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรพัย,์ ตลาดหุ้น และความผนัผวนจากการลงทุน  
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กองทุนอาจเขา้ลงทุนโดยตรงหรอืทางออ้ม (American depository receipts, Global depository receipts, EDRs) 
ในหลกัทรพัย ์และอาจเกดิความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์โดยมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยอ์าจปรบัลดหรอื
เพิม่ขึน้กต็าม ปัจจยัทีม่ผีลต่อมลูค่าของหลกัทรพัย์ อาท ิการเปลีย่นแปลงภาวะการลงทุน, ปัจจยัทางการเมอืง,  

ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ, และปัจจยัแวดลอ้มของธุรกจิและสงัคมทัง้ในและนอกประเทศ หรอืตลาดหลกัทรพัยอ์าจมกีาร
หยุดหรอืจ ากดัการซื้อขายหลกัทรพัย์ในบางขณะ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถท าการขาย
หลกัทรพัยไ์ด ้และอาจเป็นผลใหเ้กดิการขาดทุนจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีน่ัน้ตามมา 

ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษทัขนาดเลก็-กลาง  

ราคาหุน้ในบรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลางมคีวามผนัผวนมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ บรษิทัทีเ่ลก็กว่ามทีรพัยย์ากร
และขอบเขตของสนิคา้ทีจ่ ากดั ท าใหม้คีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงต่อภาวะตลาด หุน้ของบรษิทัขนาดเลก็มี
การซือ้ขายน้อยกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ และอาจน ามาซึง่ความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดเช่นกนั 

      14. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูการลงทนุใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส าคญั และ 2. หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิัทจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศกฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การ
ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมได้ที่  บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

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

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

 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) – 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


