
 
 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิต้ี, CPAM Small Cap Equity Fund (ช่ือย่อ : CPAM GSCEQ) โดยการเปล่ียนช่ือ
กองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิต้ีลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 
Fund (Master Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนดมี์นโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็จากประเทศต่างๆทัว่โลก 
จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนในสกลุเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ีลงทุน ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
อีกทัง้ การท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซุ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 90 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  1 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวิตี ้

ค าจ ากัดความ  

โครงการ                                              หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ 
อคิวติี ้

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม                 หมายถงึ  กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้

หน่วยลงทุน                                          หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็      
อคิวติี ้

หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้
(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้ (ชื่อย่อ: PRINCIPAL GSCEQ-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ากองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 
สมอล แคพ็ อคิวติี ้(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -I) 

หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้ (ชื่อย่อ: PRINCIPAL GSCEQ-C) 

บรษิทัจดัการ                                          หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย 
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล 
แคพ็ อคิวติี ้

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
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รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยุดท าการของประเทศของกองทุนหลกั 
และหรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี 
และหรอืวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
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 หรอืการจ่ายเงนิซึง่
มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั
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  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

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

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน
พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ
ของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  
ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย 
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า 
    ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ใน
รปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
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กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
    (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 
     ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

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

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
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ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ  
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
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หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
     จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้ 
     ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท 
     สถาบนัและกองทุนสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1. ทัง้นี้ ไมว่่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
     จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 
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1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
   หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที ่

            ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  8 

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
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ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
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Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Small Cap Equity Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ 

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 ้หรอื
หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผู้
ลงทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที่  

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 
Fund ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม 

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อสง่
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้
กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ 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 : 4,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 600 ลา้นบาท  

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 400,000,000 หน่วย  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  12 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 5,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 5,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท   

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 5,000.00 บาท   

ชนิดสะสมมลูค่า    : 5,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ม ี

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ม ี

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ 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 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  13 

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

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรพัย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ซึง่จะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวคดิเป็น
อตัราเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์ื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบั
ความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารแห่งทุน 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund   

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(Ireland) 

    3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุนเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global 
Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (“กองทุนหลกั”) เพื่อใหผ้ลตอบแทน
เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั (Passive Management) สว่นกองทนุหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชี้
วดั (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI All Country World Small Cap ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของ
กองทุนหลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท 
ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ให้       
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อก
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ตัวดัชนีของตัวชี้วดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายน าเงนิที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors 
Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) ชนิด
หน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์และกองทุนหลกัจดัตัง้ตามเกณฑ ์UCITS โดย
กองทุนบรหิารและจดัการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Origin 
Asset Management LLP 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และ
หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึง่มมีูลค่าตามราคาตลาดไม่เกนิ 
5,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่านี้โดยพืน้ฐานแลว้จะเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ีม่ ีลกัษณะเป็น
ทุน ทัง้น้ี หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะไม่จ ากดัอยู่แค่ หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัหรอื Warrant 
(กองทุนจะถือครองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัไม่เกนิกว่า 5% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน) 
และสทิธใินการจองซือ้หุน้ใหม่ (Rights) ยงัรวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ เช่น 
ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรพัย์เหล่านี้จะเป็นหลกัทรพัย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดที่มี
กฎหมายก ากบัดูแล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถงึตรา
สารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสาร
ต่างๆ ขา้งตน้ 

2) บรษิัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใช้เงนิสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั (USD) แต่ต่อไป
อาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซือ้ขายในกองทุนหลกั
ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่
มอีายุไม่เกิน 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไว้ส าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบรษิัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือ
ทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งจะพจิารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ  ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความ
เสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็าม หากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุน
อาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่า
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ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global 
Smaller Companies Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศไอร์แลนด์ หรอืกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการ
ลงทุนในกองทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกนัอย่างมีนัยส าคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุน
ต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัจดัการเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนใน
กองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้อง
หรอืใกลเ้คยีงกบั กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund โดย
ถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจดัการจะ
พจิารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมีหนังสอืแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อย่างไรกต็ามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบาย
การลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกั มีการลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ /หรอืสญัญาของบรษิัทที่มิได้จดทะเบยีนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ในอตัราส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุน
ต่างประเทศ บรษิัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อให้อัตราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรอื
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) มอีตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 
สมอล แคพ็ อคิวติี้ ดงันี้ 

1)   บรษิัทจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัทีร่บัทราบขอ้มูลการ
ลงทุนหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/
หรือตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade) เกนิร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกดิ
จากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้  เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล 
แคพ็ อคิวติี้ 
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2)   หากการด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มีผลท าให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งทรพัย์สนิใน
ต่างประเทศ (Offshore Investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลกัได้ หรอืในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วกองทุนหลกัไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนอกีต่อไป บรษิัทจดัการจะด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้และมคีุณสมบตัติามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัช้า 
และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใช้จ่ายและ
ส ารองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อื
ต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในกรณีที่บรษิัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน /
โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) 
ซึง่จะส่งผลให้กองทุนม ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

      ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่มีลักษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และ
ปรากฎว่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีาร
ลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสุทธขิองกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศ
ไม่มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

      การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ณ วันใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง 

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

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดักาด าเนินการ 

ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการ
กองทุนรวม โดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านกังานและผูถ้อื
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางที่
ปรากฎเหตุ 

         2. ปฎบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผย 
             ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 
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3. รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

4. เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะ  
   ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการให้ 
   บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นชว่งด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุน
ดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุนหลกั 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  มี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน  :  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 

Class   :  I-Acc USD  

ประเภท    :  กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ   :  ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   :  1 กรกฎาคม 2010  

จดทะเบยีนประเทศ :  ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน  :  USD 

วนัท าการซือ้ขาย    :  ทุกวนัท าการของธนาคารในไอรแ์ลนด ์

การจ่ายปันผล  :  ไม่จ่าย 

บรษิทัจดัการ    :  Principal Global Investors (Ireland) Limited 

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  :  Origin Asset Management LLP 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทนุ  :  BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน :  มุ่งแสวงหาการเตบิโตของเงนิลงทุนผ่านการลงทุนในบรษิทัขนาดเลก็ทัว่โลก 

นโยบายการลงทุน            :  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนทีเ่ปลีย่นมอืได ้(transferable equity)  
   และหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึง่ม ี
   มลูค่าตามราคาตลาดไม่เกนิ 5,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีโดยพืน้ฐาน 
   แลว้จะเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็นทุน ทัง้นี้ หลกัทรพัยเ์หล่านี้จะไม่จ ากดั 
   อยู่แค่ หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถอื 
   ครองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัไม่เกนิกว่า 5% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง 
   กองทุน) และสทิธใินการจองซือ้หุน้ใหม่ (Rights) ยงัรวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที ่
   เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ เชน่ ADRs และ GDRs ซึง่หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะเป็นหลกัทรพัย ์
   ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดทีม่กีฎหมายก ากบัดแูล ส าหรบัตลาดทีม่ ี
   ขอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถงึตราสารทุนเหล่านี้โดย 
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ออ้มผ่านการซือ้ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใชต้ราสารต่างๆ ขา้งตน้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Fee   :  0.85% 

ตวัชีว้ดั (Reference index)   :  MSCI All Country World Small Cap Index 

Bloomberg ticker  :  PGSCIUA ID 

ISIN     :  IE00B94VTJ31 

กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศไอรแ์ลนด ์เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่
เกีย่วขอ้งของประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่ เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  

รายละเอยีดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกั
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobalfunds.com 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน   

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1   ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิัทจดัการอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารหนี้ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  
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1.2 ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 
1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนใน     
ตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน
ไดด้ าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูล
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  
B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1 - 
2.4.7 

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร
ทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่ MF กองทุนสามารถ
ลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
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1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ
กองทุนนัน้ 

1.3   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่ 
      กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรอื บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่้างองิดงักล่าว
ต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) 
เท่ านั ้น   ทั ้งนี้  ราคาของ Underlying อื่ นที่ ไม่ ใช่ดัชนี  ห รือ  Underlying ที่ เป็ น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ
ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 
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2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธิ
รบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม  

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิที่จะ
ลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขาย
หรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE 
หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  
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1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferereble Subscription 
Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที่ บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ต้องมคีุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนใน    
ตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน
ได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง
อ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบั
สากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  23 

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทาง
การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 

2.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.   CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล
ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที่  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย 
และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3 ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่าง
เพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมี
การจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั ว่คราว
เท่านั ้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ใน
≥80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บั
กรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
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2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มีการลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ 
MF นัน้ 

2.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้  โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความ
จ าเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้ร ับฝาก
ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าว
ต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) 
เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 
สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด
ความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทนัท ี

5 .3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Der i va t i ves  เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ:  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade ไม่เกนิ 35% 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  26 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบัฝากหรอืผู้ออก
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(ห รือ ไม่ เกิน  10%  เมื่ อ เป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี
Sovereign Rating อยู่ในระดับที่ Investment 
Grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 
วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใ ด 
จะสงูกว่า 

(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   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ >397 วนั  
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
Regulated Market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน
ทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
ห รือ ใน ต ลาดซื้ อ ข ายห ลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ า ห นั ก ข อ งท รัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน  
 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

โดยมรีายละเอยีดตามแบบ Filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวัน
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1 บุ ค ค ลต าม ข้ อ  5.2.3.1 – 
5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถ าบันก ารเงิน ระห ว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่
มลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคล  ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2  

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ส ัญญามี Credit Rating อยู่ ในระดับ 
Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives  

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รบัฝากผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่ส ัญญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไ ม่ เกิ น อั ต ร า ใด อั ต ร า ห นึ่ ง ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group Limit 
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1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผู้ส ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิม์าจาก
คู่ส ัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities lending 
หรอื Derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทนุ 

-  อัตราข้างต้นไม่ ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน  
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี้  เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ที่มี เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสาร
ได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให ้
MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ 
ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่ ส ัญญ า (Single Entity 
Limit) 

2.3.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit Rating 

 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุน
ที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single 
Entity Limit) 

4.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII  ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรอืผู้ออกตรา
สารที่ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade / Unrated) 

 

 

5 Derivatives ดงันี้ 

5.1   การเขา้ท าธุรกรรม 
Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง กรณีทีเ่ป็นการลงทนุของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมี
จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้  ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (Financial 
Liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวม
มลูค่าหนี้สนิดงักล่าว ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก 
เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทางการเงินตามที่
เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ใชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
Filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (Bond issuance Program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร  
ที่ อ อ ก ให ม่ แ ล ะมี  Credit Rating อยู่ ใน ระดั บ ต ่ า ก ว่ า 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

Investment Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating ให ้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนั
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ Filing ในลักษณ ะเป็นโครงการ (Bond Issuance 
Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 
ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั
บุคคลตาม 1. – 9.) 

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

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทนุ” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าว
ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกดิกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรือวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิัทจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

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

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

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

 (4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 
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(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยี
ในกจิการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม 
(1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

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

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวม  
   ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ 
   ไม่ เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น 
   เวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์         
ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด   

(3)  ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผดิชอบการ      
บรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม และมี      
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนในลกัษณะที ่     
ซ ้าซอ้นกบั กองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อื      
หน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็      
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่ได้รบัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวม    
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศ    
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น    
เวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  ด าเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4) 

(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
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(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุน   
รวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด” 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่  
    เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป    
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึ     
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่อ งดงักล่าวต่อ    
ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้     
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ     
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วแต่กรณี ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนั
นบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั 
โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 
วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงั
ไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี
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4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :   

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

- สทิธทิจีะไดร้บัเงนิปันผล  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) :  

เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

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

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

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ -C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร):  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยในเบื้องต้นบรษิัท
จดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่ม
บุคคล นิติบุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศในเวปไซต์บรษิัท
จดัการ และตดิประกาศรายละเอยีด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
ชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะประกาศในเวปไซต์บรษิัทจดัการ และติดประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ในกองทุน ณ ปัจจุบนัเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดขายคนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) เมื่อได้รบัอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

            5.2.1    การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด 
                       บญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ 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 ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่  

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 
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ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการ
สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทั
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้” 
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(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อ
บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้”  

(4)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้ การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษิัทจดัการ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้” 
ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ด้เปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอื
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ดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

3.   ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจัดการ
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย
พจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนั
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 
ราย  
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(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง  หรอืหลงัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่
ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่
วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่า
ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัท
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน
นับตัง้แต่วันถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถคนืเงินค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ และบรษิทัจดัการจะจดั
ใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ      
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการหรอืช่องทาง
อื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2  ส าหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

   หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่ 

1.   บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2.   ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื 

3.   วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน  (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิด
หน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
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ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัช ี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญช ี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่
จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” 

(4)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ 

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซือ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

6.2.3     เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคาร
ผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4     การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มี
ผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนที่
ส ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท า
รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ให้แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.4.5. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

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

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
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ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวิธกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

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

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  
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5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน
การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

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

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบัญชทีี่
จะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
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      7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีอตัโนมตั ิ 

     7.4.1.1  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุและมอบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 
12 ครัง้ โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการ
ลงทุนสทุธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือห น่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมัติดงักล่าว เข้าบัญชีเงนิฝากของ   ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วต้ามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม ภายใน 5 
วนัท าการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน  “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ล้ว 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย
แลว้  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
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อื่นที่บรษิัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

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

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้า่ยเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตาม
หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่ นใดดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอื
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไมด่ าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อื
ว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือ ว่า
บรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

7.4.2.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนั
และเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

            หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 
(ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรับช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
จากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  
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ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจัดการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อน
ผนั และหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวหรือบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการให้มีการหักกลบหนี้กนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขาย
คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้นี้  ผู้ส ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมี
จ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือ
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หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้        
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
เป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
และราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

2.  กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่
สมบูรณ์ และ/หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือ
ยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่า     ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้
บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดย
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและ
ไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ซึ่งวนัเวลาการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  
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7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไม่ม ี

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ มายงักองทุนนี้ หรอืระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถขอรบัหนังสอืชี้
ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจัดการได้ท า
รายการสบัเปลี่ยนแล้ว     ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
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กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ ในค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทั
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท า
การ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และ
วนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท า
การ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และ
วนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

         8.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
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ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท า
การถดัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้
ภายในวนัท าการ ถดัจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวธิีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

1.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่ง
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ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการ
พจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการ
ด าเนินการ  

9.  การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1  บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืน  
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
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ผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
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3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการค้าหลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ  

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศ
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หยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 

 1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่จ่าย 

   2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : จ่าย 

         3. ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่จ่าย 

         4. ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : จ่าย 

         5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่จ่าย 

14.2  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ
ปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3   ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการ
จะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลของ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณา
ผ่อนผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 
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(2) ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันปิด
สมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผู้ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิด
ไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่อาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารที่ต่างกนัและขายในช่วง
ระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถือปฏิบตัิเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจาก
เพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1. บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

2. บรษิัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชีและทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะน าส่งเงนิ
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

 

 

 

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) : รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน และแบ่งตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

 15.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

       ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
       อตัโนมตั ิ: 

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั และ
แบ่งตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

        รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

        ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
        อตัโนมตั ิ: 

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 0.11   ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนที่ค านวณได้เป็นรายวนั 
และแบ่งตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ร ับฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตัิงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

 15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

         รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

         ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
         อตัโนมตั ิ: 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
และแบ่งตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิ้นยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.88 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรยีกเก็บจาก
กองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 
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4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลักทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากการซื้อขายหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบัน
การเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้  

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการลงบญัชีกองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าสง่ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ใบ
ยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

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

4.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

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

4.8  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการช 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 หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏิบตัิหน้าที่หรือเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

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 หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อ
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการกองทุน หรือตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า :  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา  
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนจาก
การขายหน่วยลงทุนที่เรยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

                       รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า :      ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :      ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ เกินร้อยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ เกินร้อยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
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ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6 ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2.  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ 
ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน 
หรอืให้ด าเนินการที่พสิูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 
เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรอง
การโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียม
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จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ  

15.4 วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนั
สิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนั
ตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท  หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละที่ไม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน 
และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัท
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุ 
               ไวใ้นโครงการ 

   (1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ  
                บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

   (1.2) แจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม 
          หรอืค่าใชจ้่าย 

   (1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้า่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย 
          เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการ                       
นับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเวบ็ไซต์ของ                       
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการ                      
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืน่วย                      
ลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม                
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื                
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวน                 
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ใน                
โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนับ       
แต่วนัที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน       
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ์ หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ใน        
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื       
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย  

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

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เงื่อนไขพเิศษ :  
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1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่า      
ไม่เท่ากนั  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตาม
สดัสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 
หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงินบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างองิจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และ
ปันสว่นใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลที่
จ่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียม
และมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปัน
สว่นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 15,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ) และสมมตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มยีอดซือ้หน่วยลงทุน
เพิม่ 5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่าย
ปันผล 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิที่จ าหน่ายได้หลงัหกั
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

15,000.00 15,000 - - - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 18,000.00 18,000 - - - - 

              

รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด  ไมม่ ี ไมม่ ี - - - - 

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธกิ่อนหกัค่าใช้จ่ายของ
กองทุน  18,000.00 18,000 - - - - 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 
365) 

         

- ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก า ร จัด ก า ร  (+ vat) 
=1.605% (0.79) (0.79) - - - - 

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

       

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 17,999.16 17,999.16 - - - - 

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

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)   11.9994  11.9994 - - - - 

วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน 

       (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุน 1,000 บาท) 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนของวนัก่อน
หน้า  (บาท) 

17,999.16 17,999.16 - - - - 

ส่วนเพิม่ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 บาท 18,999.16 18,999.16     

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน (บาท)       
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 กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่าย
ปันผล 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

- รายการซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ (+5,000) 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน  
(-1,000) 
 

 

5,000 

 

(1,000) 

 

5,000 

 

(1,000) 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน  22,999.16 22,999.16 - - - - 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั ( / 
365)  

            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.605% 
                

(1.01)  
                  

(1.01)  - - - - 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% (0.07) (0.07) - - - - 

            

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 22,998.08 22,998.08 - - - - 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-  หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น =5,000 / 11.9994 = 
416.6875 หน่วย 

-  หน่วยลงทุนลดลง = 1,000 / 11.9994 = 
83.3375 หน่วย 1,833.3500  1,833.3500 - - - - 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.5443  12.5443  - - - - 

ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และชนิด
ผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ และการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล  และขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ 

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผล/ ค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยชนิดจ่ายปันผล ผูถ้อืหน่วย
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและผูล้งทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.15 บาท/ หน่วย  

   กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล, ชนิดสะสมมลูค่า, ชนิดผูล้งทุนสถาบนั, และชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ 

(จากรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายปันผล 15,000 บาท ชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาทและชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
10,000 บาท) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนของ
วนัก่อนหน้า  (บาท) 22,998.08 22,998.08 - - - - 
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   กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

  ส่วน เพิ่มของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธ ิ
2,000 บาท 24,998.08 24,998.08 - - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด (บาท)       

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปัน
ผล (+15,000) 15,000.00  15,000.00    

2) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มลูค่า(+10,000) 10,000.00   10,000.00   

3) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน
สถาบนั  (+50,000,000) 50,000,000.00    50,000,000.00  

4) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม (+10,000) 10,000.00     10,000.00 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่าย
ของกองทุน  50,059,998.08 24,998.08 15,000.00  10,000.00 50,000,000.00  

 

10,000.00 

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อ
วนั ( / 365)  

           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) 
=1.605% (2,201.27) (1.10) (0.66) (0.44) (2,198.63)  (0.44) 

- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+
vat) = 0.107%   

(คดิอตัราเท่ากนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.75) (0.07) (0.04) (0.03) (146.58) (0.03) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,057,650.06 24,996.91  14,999.30  9,999.53  49,997,654.79  9,999.53 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจากการขาย
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 15,000 / 
12.5443  = 1,195.7622 หน่วย 

-หน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจากการขาย
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 
/ 12.5443  = 797.1748 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
50,000,000 / 12.5443  
=3,985,874.0623 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10,000 
/ 12.5443  = 797.1748 หน่วย 

 
 

 

 

3,990,497.5241  1,833.3500 1,195.7622 797.1748 3,985,874.0623 797.1748 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  73 

   กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  12.5442  13.6345 12.5437 12.5437 

 

12.5437 12.5437 

วนัต่อมา จ่ายเงนิปันผลใหผู้ล้งทุนชนดิจ่ายปันผล ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนของ
วนัก่อนหน้า  (บาท) 50,057,650.06 24,996.91  14,999.30  9,999.53  49,997,654.79  9,999.53 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
3,000 บาท 

50,060,650.06 24,998.41 15,000.20 10,000.13 50,000,651.19 10,000.13 

วธิกีารปันส่วน      

- ชนิดขายคืนอัตโนมัติ  = 50,060,650.06 x 24,996.91 / 
50,057,650.06= 1.50 

     

- ช นิ ด จ่ า ย ปั น ผ ล  = 50,060,650.06 x 14,999.30/ 
50,057,650.06=   0.90 

     

- ช นิ ด ส ะ ส ม มู ล ค่ า  = 50,060,650.06 x 9,999.53/ 
50,057,650.06= 0.60 

     

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,060,650.06 x 49,997,654.79/ 
50,057,650.06=2,996.40 

     

- ช นิ ด ผู้ ล ง ทุ น ก ลุ่ ม  = 50,060,650.06 x 9,999.53/ 
50,057,650.06=0.60 

     

การจ่ายเงนิปันผล/การจ่ายเงนิค่ารบั
ซื้อคนืหน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) 

(598,335.47)       

จ่ายเงินปันผล/ค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ0.15 ต่อหน่วย 

           

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 1,833.3500 x  0.15 = 275.00 (275.00)           
- ชนิดจ่ายปันผล     = 1,195.7622 x  0.15 =   179.36    (179.36)        
- ชนิ ดผู้ ล งทุ น สถ าบัน      = 3,985,874.0623 x  0.15 = 

597,881.11    (597,881.11) 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่าย
ของกองทุน 49,462,314.59 24,723.41 14,820.84 10,000.13 

 

49,402,770.08 

 

10,000.13 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วนั ( / 365) 

           

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) 
=1.605% (2,174.99)  (1.09) (0.65) (0.44) (2,172.37) 

 
(0.44) 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+
vat) = 0.107%  (144.99) (0.07) (0.04) (0.03) (144.82) 

(0.03) 

 (คิดอัตราเท่ ากันทุ กชนิ ดหน่ วย
ลงทุน)            

 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  49,459,994.61 24,722.25  14,820.15  9,999.66 49,400,452.89 9,999.66 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืน
ห น่ ว ย ล งทุ น อัต โน มัติ  275.00 / 

 
 

3,990,477.3547  

 
 
 1,195.7622 797.1748 3,985,874.0623 797.1748 
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   กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมติั 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม
มลูค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

13.6345= 20.1694 หน่วย 1,813.1806 

มลูค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  12.3945  13.6347 12.3939 12.5439 12.3939 
 

12.5439 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตอ้งขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่  2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุด
ท าการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป เว้นแต่
กรณีกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมา
คา (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการถดัไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
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ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อ   
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
ได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้
ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้  

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

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซือ้ขาย
ของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะ
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  76 

2. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศ
ทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการ
ของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิัทจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม 
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้ม
ทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (Understate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  78 

ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (Overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17   ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2 ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี
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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 ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ ชัน้ 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ 

จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 30 เมษายน 

18.2 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดให้ได้รบัมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด
ทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิม่เติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมอาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได้ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิด้กระท าตามมตโิดยเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ย
ละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการ
นับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินัน้  วธิกีารแก้ไขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

3.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ให้บรษิัทจดัการแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ด้มมีติให้
แกไ้ข  

4.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
คน และประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิ
ตามจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

6.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด บรษิทัจดัการจะยื่นค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม
แลว้ และค ารบัรองของผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัค าขอและเอกสารหลักฐานที่
ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดแลว้ ใหถ้อืว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ข
เพิม่เตมิโครงการได ้
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที ก าหนดไว้ในมาตรา  129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม
แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอมติครัง้ใหม่
ภายใน14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงันี้เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการตาม (2)บรษิัทจดัการจะแจง้ผลการนับมตคิรัง้แรก ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
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ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 
(1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้  โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวัน
สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร
ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอื
ขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั
กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
สดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบั
ประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้่งหนงัสอื
นัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะส่ง
ส าเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั
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จดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัสง่หนังสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อ
ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดข้างต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วันนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้
หรอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัท
จดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท
จดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

6.   ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่า
ดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ กรณี
ยกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 
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1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้ง
เสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั 
เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ
ลงทุนของผู้ลงทุนทีม่ไิด้มสีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผย
ชื่อ (Omnibus Account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี้ เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการ
ถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้นี้ เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน
ตามเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนได้แต่ไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยไดร้บัการ
ผ่อนผนัจากส านักงาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้ส านักงานพจิารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนราย
ใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวม
อทีเีอฟ” 

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

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพีอื่น 

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

7.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 
บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft Commission) 
1. บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร  
    ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ  
    ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั 
    ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูย์ 
    ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (Soft Dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั 
    ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน 
    ดว้ย  
2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 
    การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้น 
    รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่ จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  (Confirmation Note) หรือ 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ท ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ท ีเกีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
ของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูล  เกี่ยวกบักองทุน
ครบถ้วนแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนท ีไดร้บัผ่านทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรอืวธิกีารอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

   11. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนั
การเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล
เกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหักเงินในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่ งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนั
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจ
ท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระ
ผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้ข้อมูลตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
ขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่ริษทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ไว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
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น าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

12. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ราย ล ะ เอีย ด  ก อ งทุ น  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
(กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเสีย่ง 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equities Risk): กองทุนอาจลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มในตราสารทุน 
ราคาของหลกัทรพัย์ดงักล่าวมคีวามผนัผวนขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงนิของบรษิัทและ
ตลาดโดยรวม รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอาจไดร้บัผลกระทบจากข่าวทางการเมอืงและเศรษฐกจิ งบก าไร
ของบรษิทั แนวโน้มประชากรศาสตร ์เหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ และการคาดหวงัต่อตลาด มูลค่าของตราสารทุ น
สามารถเป็นไดท้ัง้ขาขึน้และลง การลงทุนของกองทุนทีม่กีารลงทุนในตราสารทุนกอ็าจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนได ้

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk):  การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิอาจ
ท าให้มูลค่าของเงนิลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกองทุนอาจมีการถือครองสกุลเงินที่มีการดูแลก ากบัโดย
หน่วยงานหรอืกฎหมาย หรอือาจจะถอืครองสกุลเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาด Forex อย่างแพร่หลายได ้โดย
ขึน้อยู่กบัลกัษณะการลงทุน โดยการลงทุนของกองทุนอาจจะไม่สามารถท าก าไรไดเ้สมอไป 

ความเสีย่งของมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation Risk): กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ทีม่ขีนาดเลก็ถงึขนาดกลาง (อา้งองิตามมูลค่าตามราคาตลาด) หรอืมกีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ที่เกี่ยวข้องกบัหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดยหลกัทรพัย์ดงักล่าวอาจมีขนาดตลาดที่ค่อนข้างจ ากดัเมื่อเทียบกบั
หลกัทรพัย์ของบรษิัทที่มขีนาดใหญ่ ซึง่อาจเป็นการยากที่จะสามารถซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวได้ในเวลาที่
เหมาะสมอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัยข์องบรษิัทที่มมีูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และมขีนาด
ตลาดทีม่กีารซือ้ขายมากกว่า โดยหลกัทรพัยข์องบรษิทัขนาดเลก็ถงึขนาดกลางอาจจะมคีวามผนัผวนของราคา
มากกว่าเพราะโดยปกตแิลว้มกัจะมคีวามอ่อนแอต่อสภาวะตลาดมากกว่า เช่น เศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัความ
เสีย่งอื่นๆ เช่น ระบบการบรหิารงานของบรษิัท งบดุลที่อ่อนแอหรอืมเีงนิกู้มากเกนิไป การที่บรษิัทสามารถ
กูย้มืเงนิไดอ้ย่างจ ากดั ก าไรทีน้่อยหรอืตดิลบ ยอดขายทีส่งูซึง่มาจากจ านวนลกูคา้เฉพาะกลุ่ม การแข่งขนัของ
บรษิทัอื่น และความเสีย่งจากการบรหิารงานของผูม้ตี าแหน่งสงูในบรษิทั 

ความเสีย่งของตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) : การใช้ตราสารอนุพนัธอ์าจจะส่งผลใหม้กี าไรที่สูงกว่าแต่
อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงส าหรบัการลงทุนด้วย ตราสารอนุพันธ์อาจจะถูกใช้เพื่อให้ได้ก าไรทางอ้อมต่อ
สนิทรพัยใ์ดๆ หรอืดชันี หรอือาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสีย่งด้านอื่น 
เช่น ความเสี่ยงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลี่ยน การใช้ตราสารอนุพันธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่าง
ออกไป ซึง่เป็นไปไดท้ีจ่ะมคีวามเสีย่งมากกวา่ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละการ
ลงทุนอื่นๆ โดยมกัจะมคีวามเสีย่งของการประเมนิราคาและมูลค่า โดยความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงในมูลค่าของ
ตราสารอนุพนัธอ์าจจะไม่มคีวามสมัพนัธก์นัโดยสมบรูณ์ภายใตส้นิทรพัยน์ัน้ๆ หรอืดชันี การลงทุนของกองทุน
ในตราสารอนุพนัธอ์าจก่อใหเ้กดิการขาดทุนได ้และการใชต้ราสารอนุพนัธท์ีเ่หมาะสมอาจไม่สามารถท าไดใ้น
ทุกสภาวการณ์ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทุนจะใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อลดความเสีย่งดา้นอื่นๆ เมื่อมี
ประโยชน์หรอืควรท าเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่น
ให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมติ
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โดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

     22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิัทจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม 

โครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพนัของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพนั  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
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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 สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

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

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

 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) – 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

 

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


กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  1 

 

 

 

 

 

 

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


