
 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น, CIMB - Principal Global Total Return Fund (ช่ือย่อ : CIMB -

PRINCIPAL GTR) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม

ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ

ทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายภาษี

อากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ 

ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้

กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่

มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ซ่ึงตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจาํนวนหรือเวลาท่ี

กาํหนด ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้

กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุน

ทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น ไม่สามารถดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ 

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

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

Principal Global Total Return Fund (PRINCIPAL GTR) 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

มลูค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 

จาํนวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพลิ โกลบอล โทเทลิ รีเทร์ิน 

คาํจาํกัดความ  

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ จาํกดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่าย หรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ของกองทนุรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล โทเทลิ รี

เทริน์ 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต ให้

ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน

รายละเอียด โค รงก าร ย ก เว้น  วันห ยุ ดตาม ที่ สํ านั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสัง่รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยุดทาํ

การของประเทศของกองทุนหลกั และหรอืวนัทําการของประเทศที่

เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และหรอืวนัทําการที่บรษิัทจดัการ

ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก

กองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กําหนดในหนังสอื  

ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนนําเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 
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การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผู้ขายคนืหน่วย

ลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทที่มี

หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบรษิัทมหาชน 

จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ

สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม  หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด

ทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกีย่วกบั

การจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
 

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ

ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง 

(Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ 

Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 

(EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภกัษ์” กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้น

ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบ 

การลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุน

ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาด 

    หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่ 

    มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวม 

    โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าว

จะ 

    จดัตัง้ในรปู ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” ก  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบั 

    ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัต ์

    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิที่

ตอ้งการลด 

    ความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก” ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นที ่
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

    มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

    สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิ

ตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใดๆ 

“ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

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

    กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล

ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาล

ต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํา้ประกนั แต่

ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนั

การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ” ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลาย 

    รายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีาร 

    ในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใช ้

    ดุลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอ 

    ขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษิทัเงนิทุน 
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“บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัย่อย” บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่

มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชี

รายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่

มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชี

รายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์” ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผู้

ส ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives” ศนูยซ์ือ้ขายดงัน้ี 

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย 

    สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย 

    ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ 

    กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 

    ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 

    ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์

    และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน 

    ตลาดทนุ 
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2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม ต่างประเทศซึง่ 

    มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุน 

    โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื 

    รปูอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ 

    กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม 

    อสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า 

    ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร

เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน

นัน้ 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 

สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ

ชาํระหน้ี (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบใุน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ

ในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 
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“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการ

คาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่

ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกอง

ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่

ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ

สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ

ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผู้

สลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง

ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 

Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
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“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบั

ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่

อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้

ลงทุนทีม่ใิชร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน

สว่นบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives 

อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 

3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“PVD” กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

“regulated market” 

 

 

 

“repo” 

ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจา

ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั

ตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการ

หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ 

ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของ

ประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ

เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Total Return Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GTR 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาํหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาชาํระเงนิคนืใหก้บัผู้

ลงทุน โดยไม่นําทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ  

     ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Templeton Global Total Return Fund ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอื 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุน 

ของโครงการไดเ้หมาะสม  

      (ง) กรณีทีก่องทนุรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อสง่ 

          เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

      (จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชือ่ว่าเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ

การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลง

ในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.   จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ :  3,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วยลงทนุเกนิ

กว่าจาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ 
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บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จาํนวนเงนิทุนของโครงการจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั

จดัการพจิารณาเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จาํนวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ

ดาํเนินการทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ม ี

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ม ี

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6-2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนได้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิาร

ต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัท

จดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการ

จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื Templeton 

Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์  สว่นที่
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เหลอืลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ทัง้น้ี ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถ

รบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ 

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหน้ี   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

 ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Templeton Gloval Total Return Fund 

 กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

 เป็นกองทุน UCITS 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

       บรษิทัจดัการกูย้มืเงนิในอตัราสว่นการกูย้มืจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 

       3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

   มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

       3.6.2 วธิกีารในการคาํนวณ Global Exposure limit  : Commitment approach 

   อตัราสว่นการลงทุนใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure)  ไม่เกนิ 100.00 

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน  

3.8.  กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :   

       ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Total Return Fund (“กองทุนหลกั”) เพื่อใหผ้ลตอบแทน

เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั (Passive Management) สว่นกองทนุหลกั มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

(Active Management) 

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  

      ดชันี Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัเดยีวกบักองทนุหลกัทีล่งทุนและในการ

แสดงดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผล

การดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทาํการทีค่าํนวณ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่ง

อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการ

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิัท

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั

ไม่ไดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์

จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้
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3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1.  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 

Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD โดยเฉลีย่

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนใน

ประเทศลกัเซมเบริก์ โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Franklin Templeton International Services S.à r.l.  

กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD มี

เป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้ี (debt 

obligations) เช่นตราสารหน้ีทีใ่หผ้ลตอบแทนในรปูแบบอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละ/หรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตราสาร

หน้ีที่ออกโดยภาครฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลหรอืบรษิัทเอกชนจากทัว่ทุกภูมภิาคต่างๆทัว่โลก 

โดยรวมทัง้ประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่

ออกโดยองคก์รหรอืหน่วยงานซึง่จดัตัง้หรอืสนับสนุนโดยรฐับาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น 

International Bank for Reconstruction and Development หรอื European Investment Bank เป็นตน้ 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่าน้ีอาจทํา

ธุรกรรมใน regulated market หรือ over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps เช่น credit default swap หรือ total 

return swap, forwards, cross forwards, future contracts (รวมถึง government securities) และ options ซึ่ง 

financial derivative instruments. 

กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัทรพัยส์นิหรอืตวัแปร 

(structured product) หรอือตัราแลกเปลีย่นของประเทศต่างๆ ภายใตก้รอบการลงทุนทีก่าํหนด  

กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities และ convertible bonds 

นอกจากน้ีกองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธใินตราสารหน้ีที่ผูอ้อกตราสารไม่

จ่ายชําระดอกเบี้ย (securities in default) และอาจถือครองตราสารทุนในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ต้องมกีารแปลง

สภาพหรอืเปลีย่นหุน้บุรมิสทิธ ิ(preferred stock) หรอืตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาระหน้ี (debt obligations) เป็นตรา

สารทุน กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารทุนอนัเกดิจากเหตุการณ์ดงักล่าวได ้

กองทุนหลกัอาจลงทุนไม่เกนิ 10% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธใินหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรอื UCIs และอาจ

ลงทุนไม่เกนิ 25% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธใินตราสารแห่งหน้ีที่ออกและ / หรอืคํ้าประกนัโดยภาครฐัรายใดราย

หน่ึงซึ่งรวมทัง้หน่วยงานภาครฐัในระดบัรฐับาลหรอืระดบัท้องถิ่นโดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถ

ลงทุนได ้  

2.  บริษัทจัดการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศสงิค์โปร์  โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะทีก่องทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในหลายสกุลเงนิ 

เช่น ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสงิคโ์ปร ์และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภายหลงั  

โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั โดยถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้   
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ส่วนที่เหลอืจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงินฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนั

การเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บั

การยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่

ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความ

เสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ

ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็น

ต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้น้ี กองทนุจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  และ

ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื

ของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุน

อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่

สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วั

ตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ขเพิม่เติม

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการ

จะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และปรากฎว่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง 

(1) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชน้ีอยกว่าร้อยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

(2) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มี

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทาง 
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(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใด

ตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการขอบรษิัทจดัการกองทุนรวม 

โดยคํานึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 

3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) ปฎบิตัติามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน

รบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการใหบุ้คลากรที่

เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังาน 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื sub-

classes) ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสทิธิในการ

เปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการกองทุนน้ี เช่น ในกรณี

ทีก่องทุนรวมต่างประเทศกองเดมิเลกิกองทุน หรอืมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน หรอืขนาดกองทุนลดลง

อย่างมนียัสาํคญั กรณีมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการซือ้ขาย ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย เปลีย่นบรษิทัจดัการ 

หรอืเปลีย่นบุคลากรทีม่สี่วนสาํคญัในการบรหิารจดัการกองทุน กรณีทีผ่ลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศ 

และ/หรอืตวัแปรอื่นๆ เช่น ความเสีย่ง ทาํใหก้องทุนต่างประเทศอื่นมโีอกาสในการลงทุนทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการ

ลงทุนมากกว่า โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจของบรษิทัจดัการ กรณีกฎการลงทุนในต่างประเทศ

จะทําให้กองทุนน้ีไม่สามารถปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย/หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้

กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมกีารปิดการเสนอขายเพิ่มเตมิ กรณีกองทุนต่างประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงด้าน

กฎหมาย/ภาษีอากร ขอ้จํากดัในการซื้อ-ขาย ระบบการ Settlement หรอืมสีภาพคล่องลดลงหรอืมสี่วนต่างของ

ราคาทีเ่ป็นผลลบ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อกองทุนน้ี กรณีทีป่รากฎว่ากองทุนน้ีมสีดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน

ในกองทุนต่างประเทศเท่ากบัหรอืเกนิระดบั และ/หรอืมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศลดลงตามเกณฑ์ที่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดและบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเปลีย่นกองทุนต่างประเทศ หรอืกรณีอื่นใดที่

ทาํใหก้องทุนน้ีอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีเ่ป็นผลลบต่อกองทุน โดยกองทุนรวม

ต่างประเทศทีอ่าจพจิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการทีท่ีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ

กองทุนน้ี ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และจะไม่ถอืว่า

เป็นการดําเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมให้

ดาํเนินการแลว้ 

ในกรณีทีม่กีารดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ยกองทุนหลกั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิย์กเวน้ไม่นําเรื่องการลงทุนหรอื

มไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนมาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

ในกรณีทีอ่ยู่ในระหว่างการดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ยกองทุนหลกั อาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดงักล่าวกองทุนอาจมไีว้

ซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิย์กเวน้ไม่นําเรื่องการลงทุน
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ในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของ

กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดหรอืการ

คาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎิบตัิ หรอืกรณีอื่นใดที่เกดิจาก

สาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม 

เป็นตน้ 

รายละเอียดกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Templeton Global Total Return Fund  มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทนุ  : Templeton Global Total Return Fund  

Class : I (Qdis) USD 

ประเภท  : กองทุนรวมตราสารหน้ี 

อายุโครงการ  : ไม่กาํหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 29 สงิหาคม 2003  

จดทะเบยีนประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัทาํการซือ้ขาย   : ทุกวนัทาํการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบริก์ 

การจ่ายปันผล : จ่าย 

บรษิทัจดัการ   : Franklin Templeton International Services S.à r.l. 

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

วตัถุประสงคก์ารลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเพิม่ผลตอบแทนซึง่ผลตอบแทนดงักล่าวอาจ

มาจากดอกเบี้ยรับของตราสาร การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน และกําไรจากอัตรา

แลกเปลีย่น โดยผ่านการบรหิารจดัการอย่างรอบคอบ 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนน้ีมเีป้าหมายเพื่อโอกาสสรา้งตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี หรอืตรา

สารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาระหน้ี (debt obligations) เช่นตราสารหน้ีที่ใหผ้ลตอบแทนใน

รูปแบบอตัราดอกเบี้ยคงที่และ/หรอือตัราดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารหน้ีที่ออกโดย

ภาครฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืบรษิทัเอกชนจากทัว่ทุกภูมภิาค

ต่างๆทัว่โลก โดยรวมทัง้ประเภท Investment Grade และ Non-investment Grade 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่ออกโดยองค์กรหรอืหน่วยงานซึ่งจดัตัง้

ห รือสนับส นุน โดยรัฐบาลของประเท ศ ต่ างๆ  (supranational entities) เช่ น 

International Bank for Reconstruction and Development ห รื อ  European 

Investment Bank เป็นตน้ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง 

(Hedging) หรอืเพื่อเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่าน้ีอาจทําธุรกรรมใน regulated 

market หรือ over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps เช่น credit default swap หรือ 

total return swap, forwards, cross forwards, future contracts (ร ว ม ถึ ง 

government securities) และ options ซึง่ financial derivative instruments. 
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กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิ

กบัทรพัย์สนิหรอืตัวแปร (structured product) หรอือตัราแลกเปลี่ยนของประเทศ

ต่างๆ ภายใตก้รอบการลงทุนทีก่าํหนด  

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภท Mortgage-and asset-backed securities 

และ convertible bonds นอกจากน้ีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนไม่เกิน 10% ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธใินตราสารหน้ีทีผู่อ้อกตราสารไมจ่่ายชาํระดอกเบีย้ (securities in 

default) นอกจากน้ี ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ต้องมกีารแปลงสภาพหรอืเปลี่ยนหุ้น

บุรมิสทิธ ิ(preferred stock) หรอืตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาระหน้ี (debt obligations) 

เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารทุนอนัเกดิจากเหตุการณ์ดงักล่าวได ้

กองทุนอาจลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธใินหน่วยลงทุนของกองทุน 

UCITs หรอื UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธใินตราสาร

แห่งหน้ีที่ออกและ / หรอืคํ้าประกนัโดยภาครฐัรายใดรายหน่ึงซึ่งรวมทัง้หน่วยงาน

ภาครฐัในระดบัรฐับาลหรอืระดบัทอ้งถิน่โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถ

ลงทุนได ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Fee             : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.55 ต่อปี 

ตวัชีว้ดั (benchmark)  : Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index 

Bloomberg ticker : TGTIQDU LX 

ISIN   : LU1704830659 

กองทุน Templeton Global Total Return Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก  ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์

(hedge fund)  

 รายละเอยีดของกองทุน Templeton Global Total Return Fund  แปลมาจาก 

 หนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่  

 www.franklintempleton.com.sg 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

        ซึง่สง่ผลใหม้ ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ 

        มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

http://www.franklintempleton.com.sg/
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ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.3  ตราสาร Basel III 

1.4  ศุกกู 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทนุ

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าว ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่)  

1.2.1  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

การลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา

ดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนิน

กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
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1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิคุคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 

rating อยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 

ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่

มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบั

แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
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3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึง

อย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating 

ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4  reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 

สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 

หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั

อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทนุใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร

พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอื

ผูค้า้ derivatives 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสม

ขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะ

ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัราทีก่าํหนด

ในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ

กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้น้ี 

หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทกุวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั
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จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้

อย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  ให้

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ

กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่

ชาํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงใน

กลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะ

ครบกาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิ

กบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

อา้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี 
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ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 

event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.13.2  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื

เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทาํ

สญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 

GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

1.4  ศุกกู ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่

ครบถว้น ดงัน้ี 
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2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน

ไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด 

หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อก

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ต่างประเทศ ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง 

      การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบั

ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอื

เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่

เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ

สาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่าง 

      เพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดั 

      การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และม ี

      นโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน 

      รวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

            2.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น 

          สดัสว่น > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

            2.4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม 

          หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที ่

           เป็น SIP 
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2.4.3  มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่

เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังานโดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :   ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงัน้ี 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :   ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

      โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :   ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม    

1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็น

ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคา

ของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะ

ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
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2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น

นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่

เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง

เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี

หน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

           3.1    เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหล่งขอ้มลูของ 

          underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็น 

         ปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยั 

         ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

           3.2    เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิ

อตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็น

ดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุน

ไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุน

ในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก

บรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดั

ใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลู

อย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึง

อย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 
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3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของ

สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

           3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงาน 

       ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และ 

       บรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ 

       สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุน

ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการ

ของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั

ธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้น

เครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม 

obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมี

ผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมเีพยีง

รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย

รายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event 

ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอื
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เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation 

ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบ

กาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง

ของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์

อา้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่

หรอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี 

ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะ

โอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ

ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา 

(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ี

ลกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.14.  อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

      แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น  

      ประกนั  

 

ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี

ภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลอืกใช ้Credit Rating แบบ 

National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง

ม ีSovereign rating อยูใ่นระดบัที ่

Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน  หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ Filing  

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ < 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทนุ และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5..2.1 หรอื 5.2..2 ผูม้ภีาระผกูพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่วนัที ่

      ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 

หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน

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

ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

  6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ 

            ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

  6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

            รายละเอยีดตามแบบ filing 

  6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 397 

            วนั นบัแต่วนัทีล่งทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.1.3.1 

            หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว 

            ตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

   6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

   6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ 

                ไทยเป็นสมาชกิ 

   6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 

                ทาํนองบุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 –6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment 

grade 

       6.2.1 OCT Derivatives  

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั

ดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา

ตาม securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี 

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ที่

ม ีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 

ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุ

ไม่เกนิอายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน 

derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุสาํหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่

ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารหน้ีกึง่หน้ีกึง่ทุน  ศุกกู หรอืตราสาร 

Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

4.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่ 1.1 : 

อตัราสว่นการลงทุนสาํหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่ 1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

(single entity limit) 

4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

5 derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม  

derivatives ทีม่ี

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

วตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความ (hedging) 

 5.2  การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ

ลดความเสีย่ง (non-

hedging) 

global exposure limit 

5.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% 

ของ NAV 

  5.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการ  

         ลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR)  

         ของกองทุนตอ้งเป็นดงัน้ี 

         (1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

         (2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน ไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด

รายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) 

ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบั 

รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว

ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย

ไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ รวมถงึกรณียงัไม่

ครบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ให้

ใชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อก

ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีทีก่องทนุลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก

ใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร

จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่

ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม ่เก นิ  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื  

กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงัน้ี 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

โดยได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน

การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”  

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน

เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิ

กว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน 

อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมีการ

เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิัทจดัการต้องดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุน และวนัทีก่าร

ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน

ทีก่าํหนด  

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้

เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เว้น

แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงาน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีาร

แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนได้เสยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ําหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 

และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบั

การผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ

เป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรอืเป็นผูถ้ือ

หุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 
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ความในขอ้ 2 มใิห้นํามาใช้กบักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 

limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่าํหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย

ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั  

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อ บลจ. แก้ไขให้เป็นอตัราส่วนลงทุนที่กําหนดแล้วให้จดัทํารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการ

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขไดแ้ละจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ภายในทาํ

การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(4)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวม

ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด” 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั และต้องสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีใน

การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลา 
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30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีาร

ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการ

ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่ม ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.    ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2.   รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) 

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการ

ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อ

ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  
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สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด

ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ

สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา

จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการ

สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ

หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 

5,000 บาท หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจาก

กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  39 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่าํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ

เป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้น

ทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นําเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก

กองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้า

ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั

จดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หักบัญชี

ธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบัญชีอื่นใดที่บรษิัท

จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อ

จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุ โดยบรษิทัจดัการ

จะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได้ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการ

กาํหนด และหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไป

ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคํา

สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร

ของบรษิัทจดัการ มาชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์” 

ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ

ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผูส้ ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน

รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ

ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ 

ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วย

ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอื

ดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี

บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท

จดัการได ้

5.2.3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื

กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

5.2.4.2.  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุใน

ใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท

จดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
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ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใดวนั

หน่ึง ในช่วงระหว่างวนัทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้ม

กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรร

หน่วยลงทุนโดยใ ช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นที่

จํานวนขัน้ตํ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัท

จดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น

หรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

 5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี

ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 

ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ําหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็

ว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ

พจิารณายุตกิารจาํหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม

นัน้สิน้สดุลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทาํใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้

การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 

วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้

หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่น

ของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน

กําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะชําระ

ดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิัท

จดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าที่

ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  
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ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัท

จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่

วนัถัดจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและ

จาํเป็นจนทาํใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่

ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด

ระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารใน

คาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซือ้ได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย

วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ

ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  
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2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่า

ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท

จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั

จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสาร 

6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- Internet 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผู้

ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ทีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มี

หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของ

บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่

บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา 
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• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร

ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกาํหนดวนัเริม่ทํา

การขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทาํรายการซือ้

หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์

ไทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการ

ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 

สาํนักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ ณ สิน้วนัทาํการ

ขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซือ้หน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคาสัง่ซือ้
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หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/

หรอืค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่า

มลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกั

บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท

จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บญัชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทลิ รี

เทริน์” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร

ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิ

เพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ

จะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการ 

ทัง้น้ีการชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ชก่ารชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีาร

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ

สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัท

จดัการได้รบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีน

หน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการ

จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย

หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร

ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดําเนินการ

ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทั

จดัการได้รบัชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้

จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 

“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 

หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกั “small lot first” ใหแ้ก่

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นที่จํานวนขัน้ตํ่าการจองซือ้ของผู้ส ัง่ซือ้เป็นฐานใน

การจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย

ลงทุนใหผู้้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัทําการขายที่บริษัทจัดการทํา

รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ

สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วย

ลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่

บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.4.5. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ด

ทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ

จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วย

ลงทุนนัน้  

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้

ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน

บรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อ

ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
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2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการ

ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง 

หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดย

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุม

ไม่ได ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย

เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ

ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม

คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื

บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้

มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร

ทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย

หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่

บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดาํเนินการทีท่ีท่าํการทุก

แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอื

กรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- Internet 

- วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  
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- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่าง

หน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทาง

อื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทั

จดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถส่ง

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา

เริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถทาํรายการขาย

คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ

วนัทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และ

วนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้า

ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั

จดัการ 
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ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายในวนั

ทาํการถดัจากวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่า

กว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํ

การนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน

กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทั

จดัการจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนํา

เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้

ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ

ชําระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้ บรษิัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ

เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนื  

เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

    7.4.2  เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.21. คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ

ได้รบัและไดท้ํารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผู้ส ัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ

อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่า
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กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน

ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

7.4.2.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ใน 

    สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ขาย 

    คนืนัน้ๆ  

7.4.2.3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื 

    หน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์

    หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย ์

    หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และ 

    วธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

7.4.2.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสดุทา้ยในการรบัเอกสารแสดง  

 ความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.3  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น

ผูด้ําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก

หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่ง

ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการขาย

คนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอื

เลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการ

จะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี

จาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

 4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ

ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตาม

คําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 

หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้

มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

 5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท

จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  

ทุกวนัทาํการ ในเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น. 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกาํหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา

การของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระ

ค่าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 
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7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website 

ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน

สทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอื

หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน 

-  กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และ

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

-  กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั

จดัการ หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืชนิด

ของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง 

จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม

เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรือ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื ้อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐาน

การรบัคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการนํา

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อ บรษิทัจดัการ

ไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี

กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้

แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ

จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผู้

ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและ

เวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร

ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่

ระบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกําหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการ

เป็นอย่างอืน่ได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

(เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่

บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด 

(ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํา
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รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กาํหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม

โดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่าง

อื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่

คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคําสัง่

สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่น

เรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการ

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณ

ได้ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัทําการที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลีย่น

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  56 

1.  กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมี

จาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

มมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอื

ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า

ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน

วนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีาร

ทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วย

ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่น 

    หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนั 

    และเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ 

    รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั 

    จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ 

    ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการ 
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    จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย 

    ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย 

    ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้ 

    คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใด 

    จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง 

    ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

    นัน้ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่าํหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่

ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(3) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบั

ซือ้คนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย

วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการ

อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ด้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา

สัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทาํการ 

เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ

แลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  59 

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพยีงพอของ

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้

ขายหลักทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย

พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ให้สาํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื

หรือคําสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป
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และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ

สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา

ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทนุตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอื

หน่วยลงทุนของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวม

นัน้ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารกาํหนด แกไ้ข 

หรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่าอตัราทีก่าํหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไม่นบัคะแนนเสยีงในการลงมติ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้ 

13.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุน

ของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบสาํคญัการ

โอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ม ี

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่

กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร

จ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
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ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ

กาํหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วย

ลงทุนน้อยกว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน

ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปัน

ผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.   กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิด 

  ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจพจิารณาผ่อน

ผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(2) ดาํเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึการจ่ายเงนิปันผล 

(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย

ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อน ดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่

ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกร้องตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ

ประโยชน์ของหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดนัข้อ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1. บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

2. บรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะนําสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายได้

ของแผ่นดนิ 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

                        ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
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                        ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

                        หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

 ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้ร ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ  

 ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานในธุรกรรมตามคําสัง่ของบริษัทจัดการ  

 (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารงานผู้รบัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ  

 ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ  

 หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการขออนุมตัิ

จดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ

ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญา

ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนั

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่าย

นัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  63 

โอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ

เบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอื

ทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เชน่ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทํา

รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ 

และนําส่งคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้

ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วย

ลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 

ค่าใชจ้่ายในการรบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การ

แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 

หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน

เกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

หรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และผู้เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของ

กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล 

เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมาย

เพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม

ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจํานํา จาํนอง ปลดจํานํา จาํนอง ประเมนิ

ราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา

แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิ

ของกองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ

หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ

บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน 

ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ

จากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 

ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้องบรษิัท

จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เช่น การ

ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง

ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ

ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงนิหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจดัการมีเหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ

ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิ

เฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 

ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง

ชาํระใหก้บักองทนุปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้

หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ 

ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ

ประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 

0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์  66 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะถูกคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

เพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม

ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่

ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

3.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน

กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการ ใด ๆ ให้

เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้

ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอน

หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้

ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม

มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก 

และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป

ขอ้มูลสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน 

หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี

บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม

ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ซือ้หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบั

แต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วย

ลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

15.6. หมายเหตุ:  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี

บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม

ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

บรษิัทจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันทําการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนที่

อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื 

Reuter ณ วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอื

ระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑใ์นการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ

สุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด 

2. บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป เวน้แต่วนั

ทาํการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ลงทุนหรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศกาํหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

ภายในวนัทําการถดัไป โดยในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้

บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน

การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเว้นแต่วนัทําการนัน้ตรงกบัวนัหยุด

ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน รวมถึงสถาบนั

การเงนิต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดทาํการ บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป ยกเวน้ในกรณีที่

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน

ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดั

จากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 
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(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคา 

(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศ

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทําการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุนหลกัมี

วนัหยุดทาํการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด

โดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ

สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ

จะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้

ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล

ดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า

หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บริษัท

จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ

ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น 

(3.2)  

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 

ทิง้  
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ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์

นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางสว่นในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ

คาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน ต่อสาํนกังานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อขายคนื

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่าํหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ตามระยะเวลาดงัน้ี  

(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม 

หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดทาํการซือ้ขาย

ของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะ

ช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่

กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 

10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําให้ไม่สามารถ

โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม

ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

3. ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

4. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื

ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

บรษิทัจดัการจะจดัทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ

แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้

สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข

ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน

ย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัทีค่ํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล

ในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ

การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท

จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่

กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทุน

เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  
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(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ

บรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่

อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ

ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก

ทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่  400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกทม. 10400 

โทรศพัท ์02-273-2997 / 02-470-3207 

โทรสาร : 02-470-1995-7 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

   แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทาํการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที ่

   ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

   โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มอีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอื 

  ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

  ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

  ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

  ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

  ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

  ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

  ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 

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

  กรุงเทพมหานคร 10400  

  หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ 

  จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุน

รวม  

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ

มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวน

หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน

รวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้

บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 
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3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ

ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 

และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ :  

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมื่อดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ

จะแจง้การดาํเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทนุจด

ทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื

เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คาํสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ

การทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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(1) ไดร้บัมติเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อย

กว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื

ออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้

ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้

มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงัน้ีเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน

หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมติของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ใน

กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการ

จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั

กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ

จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ

จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น 

(1) ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น

โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนงัสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั

ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนั

สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร

ทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปน้ีให้ชดัเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ

หนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 

ซึง่จะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จาํนวน อตัรา

ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที่ดําเนิน

ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการสดุทา้ยของสปัดาห์

ล่าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ

ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและ

วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(5)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
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(6)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(7)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(8)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจา่ยเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(9)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผู้ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี 

(10)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(11)  ขอ้มูลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้่งหนังสอืนัด

ประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งสําเนา

หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่

การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั

จดัการดําเนินการให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่

รบัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม

กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน

รวมที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ

เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ย

ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการของ

บรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เติม

รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ

บริษัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ

เหน็ชอบจากสํานกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท

จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร

บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะ

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่

กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  
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5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ

กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน

ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้

ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัต้องเสยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้

ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 

account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บั

การแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา

ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้ง

ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย

ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
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ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและ

สมควร 

(ง) กรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วย

ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ

ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

7. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั

ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์

หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการกําหนดไว้ ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์

ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน

ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื

รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน

ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู

ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ

ได ้
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10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 

Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั

การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสาํหรบัผู้ลงทุนทีม่ลีกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

11.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง

ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 

รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล

ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน

สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงั

ดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก 

FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อ

หาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้อง

จดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั

ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-

thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้น

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 

ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั

ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ําเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าว

ก่อนชาํระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 

และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ

ปฏิเสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัท

จดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่

มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทนุรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน

รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ

ดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) ให้คํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้

ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ร้องขอใหผู้้ถือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรอืพิสูจน์

ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื

การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึนําส่งหลกัฐานเพื่อ

ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน

การเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดง

เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการกําหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตาม

ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ

เป็นการกระทาํเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ 

FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด

บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บริษัท

จดัการได้สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกีย่วขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของ

กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่น

ใดทีร่าชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12.   สาระสาํคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสีย่งจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร เป็นโอกาสทีผู่อ้อกตราสารจะไมช่าํระหน้ีเงนิตน้และ

ดอกเบีย้เมือ่ครบกาํหนด ผูอ้อกตราสารทีม่คีวามเสีย่งจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร สงู มกั

ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ตามความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้   ในทางตรงกนัขา้ม ผูอ้อกตราสารทีม่คีวามเสีย่งจาก

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารตํ่า มกัใหผ้ลตอบแทนทีต่ํ่าลงไปดว้ย โดยทัว่ไปหลกัทรพัยข์อง

รฐับาลถอืเป็นหลกัทรพัยท์ีป่ลอดภยัทีส่ดุในขณะทีห่น้ีสนิของ บรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิเชื่อทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืตํ่ากว่ามคีวามเสีย่งดา้นเครดติมากทีส่ดุ  การเปลีย่นแปลงสภาวะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร สภาพ

เศรษฐกจิและการเมอืงโดยทัว่ไป หรอืการเปลีย่นแปลงสภาวะทางเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นปัจจยัทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพเครดติของผูอ้อก 

2. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivative instruments Risk) 

ผลการดําเนินงานของตราสารอนุพนัธส์่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของสกุลเงนิหลกัความมัน่คงดชันีหรอื

สนิทรพัย์อ้างองิอื่นๆ และเครื่องมอืดงักล่าวมกัมคีวามเสีย่งคลา้ยกบั Underlying Instrument กองทุนอาจใช้ฟิว

เจอรส์ ออปชนัออนฟิวเจอรส์ และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในสกุลเงนิหลกัทรพัย์ดชันีอตัราดอกเบีย้หรอืสนิทรพัย์

อา้งองิอื่นๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) และ/หรอืเพื่อการลงทุน ตรา

สารอนุพนัธท์ีร่วมต้นทุน สามารถสรา้งส่วนไดเ้สยีทางการเงนิในพอรต์การลงทุนของกองทุน ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิ

ความผนัผวนอย่างมากและทําให้กองทุนรวมมผีลขาดทุน(รวมทัง้ผลกําไร)ในปรมิาณที่มากเกนิกว่าเงนิลงทุน

เริม่แรกของกองทุน ในกรณีของการทําธุรกรรม Futures จํานวนเงนิที่เริม่ต้นของ Margin จะเลก็เมื่อเทียบกบั

มลูค่าของสญัญา Futures เพื่อใหธุ้รกรรมเป็น "Leveraged" หรอื "Geared" การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนขา้งเลก็

จะมผีลกระทบทีม่ากขึน้ตามสดัสว่นซึง่อาจทาํงานไดห้รอืต่อตา้นกองทนุ การวางคาํสัง่ซือ้บางอย่างทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อ จาํกดัการสญูเสยีใหก้บัจาํนวนเงนิทีก่าํหนดอาจไมไ่ดผ้ลเน่ืองจากสภาวะตลาดอาจทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการ

คาํสัง่ดงักล่าวได ้

3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk) 
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ความเสีย่งเหล่าน้ีมกัเพิม่ขึน้ในประเทศกาํลงัพฒันาและ Emerging Markets ความเสีย่งดงักล่าวซึง่อาจมี

ผลกระทบต่อการถอืครองผลงาน อาจรวมถงึ 

• ขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน 

• ความผนัผวนของสกุลเงนิ 

• ศกัยภาพของความผนัผวนของตลาดทีผ่ดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

• การมสีว่นร่วมของภาครฐัในภาคเอกชน 

• ขอ้มลูนกัลงทุน จาํกดั และขอ้กาํหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มลูของนกัลงทุนทีเ่ขม้งวดน้อยลง 

• ตลาดการเงนิทีม่สีภาพคล่องตํ่าและมขีนาดเลก็กว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ซึง่หมายความว่ากองทนุอาจไม่

สามารถขายหลกัทรพัยบ์างแห่งในราคาทีพ่งึประสงคไ์ด ้

• การพจิารณากฎหมายภาษทีอ้งถิน่ 

• กฎระเบยีบทีจ่าํกดัของตลาดหลกัทรพัย ์

• การพฒันาทางการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศและภมูภิาค 

• การบงัคบัใชก้ารควบคุมอตัราแลกเปลีย่นหรอืกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐับาลทอ้งถิน่อื่น ๆ 

• ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของผลกระทบจากภาวะเงนิฝืดและเงนิเฟ้อการพจิารณากฎหมายภาษทีอ้งถิน่บางอย่าง 

• ความเป็นไปไดใ้นการขอสนิเชื่อตามกฎหมายสาํหรบักองทุน 

• ระบบการชาํระบญัชอีาจไม่ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที ่

นกัลงทุนในกองทุนทีล่งทุนในตลาดเกดิใหม่ควรทราบว่าสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทั และนิติ

บุคคลทีจ่ดทะเบยีนในตลาดเกดิใหม่อาจน้อยกว่าหลกัทรพัยใ์นประเทศอุตสาหกรรมทีค่ลา้ยกนั 

4. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) 

กลยุทธ์การจดัการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจทําให้การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมี

นัยสาํคญั และอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีหายได้หากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิไม่เป็นไปตามทีผู่จ้ดัการการ

ลงทุนคาดไว ้นอกจากน้ีกลยุทธใ์นการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิในระดบัทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลีย่นของกองทุน อาจลดความสามารถของกองทุนในการไดร้บัซึง่ผลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีด่ ี 

ไม่มคีวามมัน่ใจว่าการใชก้ลยุทธก์ารจดัการอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิของผูจ้ดัการการลงทุนจะเป็นประโยชน์ต่อ

กองทุนรวมหรือว่าจะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากน้ีอาจไม่มีความสมัพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ

ระหว่างจํานวนเงนิที่ได้รบักบัสกุลเงนิใดสกุลหน่ึงและจํานวนหลกัทรพัย์ในพอรต์การลงทุนที่มสีกุลเงนินัน้ การ

ลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคใ์นการไดร้บัผลประโชยน์จากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นที่

คาดการณ์ไว ้ ในทางตรงกนัขา้มกบัการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัการถอืครองของกองทุน 

จะทาํใหก้ารลงทุนของกองทุนมคีวามเสีย่งมากยิง่ขึน้ 

5. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Sec Risk) 

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหน้ี หรอืตราสารตลาดเงนิมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย มูลค่าของตราสารหน้ี

โดยทัว่ไปจะเพิม่ขึน้เมือ่อตัราดอกเบีย้ลดลง และมมีลูค่าลดลงเมื่อมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นอตัรา

ดอกเบี้ยคอืความเป็นไปไดท้ี่ความเคลื่อนไหวดงักล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืใน

มูลค่าของสินทรพัย์สุทธิของกองทุน ตราสารหน้ีที่มีระยะเวลาครบกําหนดในระยะยาวมักมีความไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยมากกว่าหลกัทรพัย์ระยะสัน้ เป็นผลให้หลกัทรพัย์ในระยะยาวมแีนวโน้มที่จะให้

ผลตอบแทนสงูขึน้สาํหรบัความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้น้ี ในขณะที่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยอาจมผีลกระทบต่อ

รายไดด้อกเบีย้ของกองทุนการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมผีลกระทบในทางบวกหรอืทางลบต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุนในแต่ละวนั 
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6. ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องมสีองรูปแบบคอืความเสีย่งด้านสภาพคล่องของสนิทรพัย์และความเสีย่งด้านสภาพ

คล่องของหน้ีสิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์หมายถึงความสามารถในการขายเงินลงทุนใน

หลกัทรพัย์ในราคาหรือมูลค่าตลาด เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่นการเปลีย่นแปลงมูลค่าอย่างฉับพลนัหรอืความ

น่าเชื่อถือทางการเงนิของตําแหน่งหรอืจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย ความเสีย่งด้านสภาพคล่องของหน้ีสนิ 

หมายถงึความสามารถในการระดมทุนของกองทุนเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําขอไถ่ถอนคนื เน่ืองจากความไม่สามารถ

ขายเงนิหรอืหลกัทรพัยข์องกองทุนไดเ้พื่อใหเ้กดิเงนิสดเพยีงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําขอไถ่ถอน ตลาดทีม่กีารซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมอาจประสบกบัภาวะไม่พงึประสงคด์งักล่าวเช่นเดยีวกบัทีท่ําใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

เพื่อระงบัการคา้ขาย สภาพคล่องทีล่ดลงเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทุน และความสามารถในการรบัมอืกบัการแลกรบัของกองทุนในเวลาทีเ่หมาะสม 

7. ความเส่ียงจากหลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัเครดิตตํา่และหลกัทรพัยท่ี์มีระดบัตํา่กวา่ท่ีลงทุนได้ (Low rated or 

Non-Investment grade Securities Risk) 

บางกองทุนอาจลงทุนในตราสารทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่าระดบัการลงทุน ตราสารหน้ีทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู (รวมถึง

เงนิใหส้นิเชื่อ) และตราสารที่ไม่มกีารจดัอนัดบัซึ่งมคุีณภาพคลา้ยคลงึกนั ("ตราสารหน้ีทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู" หรอื 

"Junk Bond") มคีวามเสีย่งที่จะสญูเสยีการลงทุนของกองทุนทัง้หมดหรอืความล่าชา้ในการชําระดอกเบีย้และเงนิ

ต้นมากกว่าตราสารหน้ีที่มีคุณภาพสูงกว่า ผู้ออกตราสารหน้ีที่ให้ผลตอบแทนสูงไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่

แขง็แกร่งเท่าผูอ้อกตราสารทีม่คุีณภาพเครดติทีส่งูขึน้ ตราสารหน้ีทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูมกัถูกพจิารณาว่าเป็นผลมา

จากการเกง็กําไรโดยหน่วยงานจดัอนัดบัที่มผีลบงัคบัเน่ืองจากผู้ออกตราสารหน้ีเหล่าน้ีมแีนวโน้มที่จะเผชญิกบั

ปัญหาทางการเงนิมากขึน้ และมคีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้ง เช่นภาวะถดถอยหรอื

ช่วงที่อตัราดอกเบี้ยปรบัขึน้อย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระดอกเบี้ย และเงนิต้นเมื่อครบ

กําหนด หากผู้ออกไม่ไดจ้่ายดอกเบี้ยและ/หรอืเงนิต้นการชําระเงนิในหลกัทรพัย์จะไม่สามารถดําเนินการต่อได ้

เครื่องมอืเหล่าน้ีอาจไรค่้า และกองทุนอาจสญูเสยีการลงทุนทัง้หมด 

8. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
มลูค่าตลาดของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นของกองทุนจะขึน้หรอืลงในบางครัง้อย่างรวดเรว็หรอืไม่อาจคาดการณ์ได ้

หลกัทรพัยอ์าจลดลงเน่ืองจากปัจจยัต่างๆทีส่ง่ผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารแต่ละราย มลูค่าของหลกัประกนัอาจ

เพิม่ขึน้หรอืลดลงเน่ืองจากสภาวะตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีเฉพาะราย เช่นภาวะ

เศรษฐกจิทีไ่ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงแนวโน้มทัว่ไปของรายไดห้รอืรายไดข้องบรษิทั 

การเปลีย่นแปลงดอกเบีย้หรอืสกุลเงนิ ราคาหรอืความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนทีไ่มพ่งึประสงคโ์ดยทัว่ไป นอกจากน้ียงั

อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงเน่ืองจากปัจจยัต่างๆทีส่ง่ผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหรอืแต่ละอุตสาหกรรม เช่นการ

เปลีย่นแปลงตน้ทุนการผลติและภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 

9. ความเส่ียงจากหน้ีสาธารณะ (Sovereign Debt Risk) 

ตราสารหน้ีภาครฐัมีความเสี่ยงต่าง ๆ นอกเหนือจากตราสารหน้ีและหลกัทรพัย์ต่างประเทศโดยทัว่ไป แต่ไม่

รวมถึงความเสีย่งทีห่น่วยงานของรฐัอาจไม่เตม็ใจหรอืไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยและชําระคนืเงนิต้นในหน้ีแผ่นดนิ

ของตน หรอืภาระผกูพนัอื่น ๆ เมื่อครบกําหนดเน่ืองจากปัญหาเกีย่วกบักระแสเงนิสดทุนสาํรองระหว่างประเทศที่

ไม่เพยีงพอ ขนาดของภาระหน้ีกบัระบบเศรษฐกจิโดยรวมนโยบายของรฐับาลต่อผูใ้หกู้ร้ะหว่างประเทศหลกั เช่น

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศหรอืขอ้พจิารณาทางการเมอืงที่รฐับาลอาจเกี่ยวขอ้ง ลูกหน้ีภาครฐัอาจขึน้อยู่กบั

การเบกิจ่ายจากรฐับาลต่างประเทศหรอืหน่วยงานขา้มชาตอิื่น ๆ รวมถงึการเขา้ถงึหรอืการคา้ของประเทศ หาก

ลูกหน้ีของรฐัที่เป็นเจ้าของผิดชําระหน้ี (หรือเป็นผู้คํ้าประกันการผิดนัดชําระหน้ี) เกี่ยวกับ Sovereign Debt 

Obligations หน้ีสนิอาจมกีารปรบัโครงได้ การปรบัโครงสรา้งหน้ีอาจรวมถึงการไดร้บัเครดติเพิม่เตมิในการชําระ
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ภาระผูกพนัการลดและการกําหนดเวลาชําระดอกเบี้ยและเงนิต้น หรอืการเจรจาแก้ไขขอ้ตกลงด้านเครดติและ

สนิทรพัย์ใหม่หรอืที่แก้ไขเพิม่เติม ซึ่งแตกต่างจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิัท ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายของทีป่รกึษาทางการเงนิและกฎหมายต่อเจ้าหน้ีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี อาจถือโดยผูถ้ือ

ตราสารหน้ีภาครฐัแทนตัวของ Sovereign Entity เอง ลูกหน้ีภาครฐับางรายในอดตีสามารถปรบัโครงสรา้งการ

ชําระหน้ีโดยไม่ได้รบัการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นบางรายหรอืทัง้หมดหรอืแจ้ง Moratoria เกีย่วกบัการชําระเงนิและ

เหตุการณ์ทีค่ลา้ยกนัน้ีอาจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

13. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 

และ 2. หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็น

และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน

รวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั

จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดย

อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื

คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2560  ถึงวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ

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

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

                         

                           1.   นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ

3. น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์

4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

5. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

6. นายธนา เชนะกุล 

7. นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 
 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ 

               บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (ซือ้หน่วยลงทุน) 

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

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

