
 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 11 ส้ินสดุวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้, CIMB - Principal Daily Treasury Fund (ช่ือย่อ : 
CIMB-PRINCIPAL TREASURY) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้สำมำรถลงทุนในต่ำงประเทศได้บำงส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำ
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดงันัน้ หำกมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนจะป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ทัง้หมด หรือเกือบทัง้หมด ดงันัน้ กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนน้อยมำก  

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเม่ือเหน็ว่ำกำร
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำก
กำรลงทุนได้ 

• ในเหตกุำรณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดผู้ลงทุนอำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้  

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือ
มีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรอง
ถึงควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขำยนัน้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำม
เส่ียงด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมำยอ่ืนทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูควำมเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

• แม้ว่ำกองทุนรวมตลำดเงินลงทุนได้เฉพำะทรพัยสิ์นท่ีมีควำมเส่ียงต ำ่ แต่กมี็โอกำสขำดทุนได้ 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปล่ียน

100% 



สำรบญั 

  หน้ำ 

 ค าจ ากดัความ 1 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 11 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย 11 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพเิศษ การ
ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

11 

 3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 11 

 3.2 ชนิดกองทุนรวม 11 

 3.3 ประเภทกองทุนรวม 11 

 3.4 นโยบายการลงทุน 11 

 3.5 นโยบายการกูย้มื 11 

 3.6 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 12 

 3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 12 

 3.8 ลกัษณะพเิศษ 12 

 3.9 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 12 

 3.10 การลงทุนในต่างประเทศ 12 

 3.11 รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ 12 

 3.12 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 12 

 3.13 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 12 

 3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 27 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 33 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 33 

 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 33 

 5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 33 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 37 



  หน้ำ 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 42 

8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 45 

9. การช าระค่ารบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 48 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 48 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ 49 

12. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 50 

13. เงื่อนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 50 

14. การจ่ายเงนิปันผล 51 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 51 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

56 

17. ชื่อผูเ้กีย่วขอ้ง 60 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม 61 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 61 

20. ขอ้ก าหนดอื่นๆ 62 

21. การด าเนินการกรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด 68 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 69 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                  1 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ 

ค ำจ ำกดัควำม  :  

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  หมายถงึ บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย 
            หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั
ระยะสัน้ 

บรษิทัจดทะเบยีน                                หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต  
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่
รบั ซือ้คนื ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
 วนัท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
 (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน   
 หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั   หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุน  
 ทีถู่กตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วย  
 ลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา   หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิ
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกว่า
  รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
  จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ี
  หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั 
             มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
  สถาบนัการเงนิ  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
  ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยม ี
             วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย ์ 
             ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด  
             หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

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

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

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

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
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1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
(Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื
ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
ออมสนิ  

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

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

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

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

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

ตลาดซือ้ขาย หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
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หลกัทรพัยต่์างประเทศ หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ
ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

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

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

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

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

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร       
จดัการ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพื้นฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 
ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

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

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

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
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Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating  หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

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

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

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

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

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

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

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

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Daily Treasury Fund 

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL TREASURY 

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6.  ก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7.  อายุโครงการ : - 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : - 

1.9.  เงื่อนไข(อายุโครงการ) : ไม่ม ี 

1.10.  ลกัษณะโครงการ : - 

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 10,000 ลา้นบาท  

2.2.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.3.  จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  

2.4.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.5.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท  

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.8.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.10.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า: ไม่ก าหนด 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกในการลงทุนในตลาดเงินให้แก่ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความเสี่ยงได้ในระดบัต ่า สร้างผลตอบแทน
สม ่าเสมอ และมสีภาพคล่องสงูโดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : - 

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงนิ : ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบางสว่น 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

การก าหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ NAV 

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 
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3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active 
management) 

3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :  

กองทุนน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 100% 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ปร ะโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารภาครฐั ตัว๋เงินคลงั พันธบตัรรฐับาล พันธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้ทีก่องทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั ทัง้นี้จะมมีูลค่าทรพัยส์นิรวมกนั
โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืบตัรเงนิฝากทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ 

กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Hedging) และจะไม่
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารหนี้ที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : - 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ให้ความ
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    13 

สงวนสทิธทิี่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม 

1.2 ตราสารหนี้ทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ
หรอืตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านกังานก าหนด 

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  

1.4 ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  

1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย(์Securities Lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้  

1.6  Derivatives เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง 

1.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.6 ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

2.1 ทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุนลงทุนตามขอ้1. ตอ้งมPีortfolio Duration ในขณะใดๆ น้อยกว่า 92วนั  

2.2 กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) (2) เงนิฝากหรอืตราสาร เทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่
รวมกรณีที่ผู้ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) (3) Reverse 
Repo หรอื (4) Securities Lending ตอ้งมCีredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณีดงันี้  

 2.2.1 ม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ 

 2.2.2 ม ีCredit Rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะยาว  

 2.2.3 ม ีCredit Rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit Rating ระยะสัน้ตามที ่CRAได้
เปรยีบเทยีบไว ้ 

2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ในขณะใดๆ รวมกนั มากกว่า 10% ของ 
NAV  

 (1) เงนิสดสกุลเงนิบาท  
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 (2) เงนิฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัช ี 
 เงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF  

 (3) ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ  

 (4) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายไุม่เกนิ 1 ปี 

2.4 .ในกรณีที ่MMF มกีารลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มลูค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัตอ้ง ≤ 50% ของ 
NAV และ บลจ. ตอ้งมมีาตรการป้องกนั Currency Risk เตม็จ านวนตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้
เป็นคู่สญัญาใน Derivatives ทมี ีUnderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

2.5  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของ 

ผูร้บัฝากดงันี้ 

(1) ธนาคารพาณิชยบ์รษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(2) ธนาคารออมสนิ 

(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(5) บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(6) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 

(7) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

(8) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

(9) สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม (1) – (8) 

2.6  ตราสารหนี้ ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงันี้ 

2.6.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.6.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.6.3  มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื
ไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

(1) มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่
1 ขอ้ 2.1 - 2.3 

(2) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้

2.2 มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single 
Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
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2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Product 
Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

2.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

(3)   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
ตอ้งม ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก  หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกกู ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
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(1) ม ีIssue Rating  หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ที่
ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

(2) ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวมตลาด
เงนิ MMF 

2.5  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1) ม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้  

(2) ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit Rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit Rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ไว ้

2.6  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอื
และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) ม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้  

(2) ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit Rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit Rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทนุใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate))                                           

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย์ หรอืตราสารตาม Reverse Repo                                           

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้
คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทนุ 
เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงัก ล่าว 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณี
ตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั มมีลูค่า
น้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของ
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ราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึ
ปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ  Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั
คู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo 
รายการอื่นได ้

4.6  Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืตอ้งเป็นตราสารหนี้ และตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1  ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

(1) เงนิสด 

(2) ตราสารภาครฐัไทย 

(3) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

(4) ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออก
ตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    18 

(5) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี้ 

5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 
Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวม
ตลาดเงนิ (MMF)  

(6) ตราสารหนี้ที่มี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(7) หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

(8) หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

(9) หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให้ บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้
เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

(1) เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ี
ภาระผกูพนั 

2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึ
ก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.3 P/N ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น  Issuer Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(3) ตราสารภาครฐัไทย 

(4) Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน ดงัน้ี    

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) 
หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  Derivatives on Organized Exchange 

(2)  OTC Derivatives ดงันี้ 

2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

3.1    เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่างๆที ่
      น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
      Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1   ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2   ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

 การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1   เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
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3.2.3.2   เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึ่งอยา่งใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใด  
 สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิัท จดัการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
ค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ขอ้ก ำหนดพิเศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีPortfolio Duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผูอ้อก
หรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขาย
คนื (Reverse Repo)  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท Derivatives  
ตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณี ดงันี้ 

2.1. ม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีCredit Rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะยาว 
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2.3. ม ีCredit Rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit Rating ระยะสัน้ตามที ่CRAไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกนั  ≥ 10% ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 

3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจ า
หรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี 

    ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัต้ อง ≤ 50% ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิ และ บรษิัทจดัการต้องมีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เต็มจ านวน
ตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ ีUnderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท า
สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินต่ำงประเทศทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสารทางการเงนิต่างประเทศ ไดแ้ก ่

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม 

1.2 ตราสารหนี้ทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ
หรอืตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

1.2.1   พนัธบตัร 

1.2.2   ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3   หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์ตราสาร Basel III และตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ย
สทิธ ิหรอืตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ 

1.2.4   ตัว๋แลกเงนิ  

1.2.5   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

1.2.6   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7   ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8   ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  

1.4 ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  

1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย(์Securities Lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้  
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 1.6 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 

2.   คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

      ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีที่เป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ) ทีม่เีงื่อนไขห้ามเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถ
ขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

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

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่ำงประเทศของ MMF อ่ืน ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน
ดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

(1) มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่
1 ขอ้ 2  

(2) เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่
ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO 

 2.3    ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนราย
ย่อยของประเทศนัน้ 
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 (3) ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชื่อ
ประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

 (4) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของ MF CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมี
เหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านั ้น และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กบัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น ≥ 80% ของ NAV 
ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single 
Entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

4.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Product 
Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

4.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ MF นัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุน
รวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้  โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานโดยก่อนการลงทุน บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บั
ฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

              โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน 
ดงัน้ี 

              โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน ดงัน้ี    

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั(Spot Price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  Derivatives on Organized Exchange 

(2)  OTC Derivatives ดงันี้ 

2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

    ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันดีงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ 
ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  
ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้

1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

1.2 ดชันทีีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2 (1) 
ข้อ1.1 การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.1 และ ข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 
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(2)  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

(3)  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2(1) และ 3.2(2) ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิัท ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ที่มกีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

(1)   ราคาปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

(2)   ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

(3) ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่บรษิัทจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี้ 
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(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้
โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุ
ในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้ผูข้ายประกันความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ credit 
event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์้างองิที่เกดิ
จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะ
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง 
(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด 
credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

(1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื
กฎหมายอื่น 

(2) ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ที ่credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

(3) ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ข้อก ำหนดพิเศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีPortfolio Duration ในขณะใดๆ  ≤ 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีทีผู่อ้อก
หรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 
(Reverse Repo)  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตอ้งม ี
Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณี ดงันี้ 

2.1. ม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีCredit Rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะยาว 

2.3. ม ีCredit Rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit Rating ระยะสัน้ตามที ่CRAไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกนั  ≥ 10% ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 

3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจ า
หรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี 
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ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัต้อง ≤ 50% ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิ และ บรษิัทจดัการต้องมีมาตรการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เต็มจ านวน
ตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ ีUnderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

3.14 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไข
เปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

    ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ   ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade แต่ต ่ากว่า 2 
อนัดบั 
      แรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ทีเ่ป็น MMF ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  ไม่เกนิ 15% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign 
rating อยู่ในระดบัที ่Investment 
grade) 

5 ตราสารหรอืสญัญาดงันี้ 
5.1   ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

5.1.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 

5.1.3  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงันี้ 
5.1.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 
5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.1.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่ง  
 ประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ   ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.1.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.1.3.9 บล. 
5.1.3.10 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ เป็น

สมาชกิ 
5.1.3.11 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 
5.2  Reverse Repo 
5.3  OTC Derivatives 

6 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื

การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ  

 ใน benchmark + 10%  

      * หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  

       1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ  

       2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บรษิทัเงนิทุน 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม Reverse 
Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี   ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

-    อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ที ่
     อายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6     
     เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ 
     โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน 
B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไม่เกนิอายุกองทุน 
หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน Derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

7 ทรพัยส์นิดงันี้ 
7.1  ตรสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
7.2  ตราสาร Basel lll 
7.3  Derivatives ทีม่ ีUnderlying เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20% 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั  
               Product Limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

8 Derivatives ดงันี้ 
8.1   การเขา้ท าธุรกรรมDerivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง (Hedging)  ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 

และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial 
Liability)   ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ให้นับ
รวมมูลค่าหนี้สนิดงักล่าว ของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวขอ้ง
กบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที่
เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้
แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
Issuance Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร
ที่ ออกใหม่ และมี  Credit Rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่ า 
Investment Grade หรือไม่ มี  Credit Rating ให้  บลจ. 
ลงทุนเพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของจ านวนห น่วย  CIS ทั ้งหมดของ  

   MF หรอืกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็น
ตน้ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    31 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรอืกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัยส์นิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนซึง่ไดจ้ากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วัน แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม  ให้บริษัทจดัการปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ
จดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขใหอ้ายุเฉลีย่ของทรพัย์สนิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลอืไม่เกนิ 92 วนั ภายใน
โอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ 30 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 
วนัท าการดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรือ บริษัทจดัการมีความเห็นว่าการ
ด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บรษิัทจดัการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความ
เหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของ
บรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่
กรณี ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

ทัง้นี้ ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการแทนได ้ 

(3) จดัท ารายงานเมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวได ้โดยใหร้ะบุอายุเฉลีย่
ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดย
อนุโลม 

ในระหว่างทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวให้เป็นไปตามทีก่ าหนด ให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัใิหค้รบถ้วนดงัต่อไปนี้  ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งค านึงว่าระยะเวลาตามขอ้ 1 (2) ไดล่้วงพน้ไปแลว้
หรอืไม่  

(1) จดัท ารายงานเมื่ออายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้
ทีเ่พิม่ขึน้เกนิ 1 เดอืน ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวใหม้สีาระส าคญัตาม ขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

(2) ด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

2.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตัิ 
และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิ ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิกว่า 30 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 
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(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ  หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่
ทรพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แลว้แต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

3   ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนทีก่ าหนด 

(3)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตัว๋
แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม 
(1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและ
สมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ใน
กรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลให้
กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2(2) หรอืขอ้ 3(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึง
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ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจัดการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน  บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมือ่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2.    ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดย
วธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

5.    กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :   

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่
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ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ 

ส าหรับผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
และน าสง่ไดท้ี ่

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่ ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่
ต ่ากว่า 1.00 บาท 
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กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หน้ าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
เลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายกุองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค 
ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
ออมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ ายเพื่ อเข้าบัญชีออมทรัพย์  ชื่ อ
บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบริษัทจดัการจะยกเลิก
รายการสัง่ซื้อนัน้ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3 เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

5.2.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณี
ทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    36 

วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิของกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

5.2.3.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

5.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่
ไดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) 

5.2.4.2 ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

5.2.4.3 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปนี้ 
ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่
ถงึ 35 ราย 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่ ง
ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่า
จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนื
เงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการ
เอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจด็ครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรือเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

5.2.5.2 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่น
ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าให้
ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีกำรจำ่ยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา
จ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

2.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.   กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    38 

6.2.    รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่29 มถุินายน 2552 เป็นตน้ไป 

              6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจัดการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผูล้งทุนควร
ทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอื ชีช้วน
สว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 ส าหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

   หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

   หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื 

3. วธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ในวนัท าการขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการ
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ถงึ 15.30 น. 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1.00 บาท 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะ
สัน้” 

(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซิ
เพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวนัเดียวกบัวนัที่ที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
เท่านัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระ เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

6.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
ส ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการ
ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมี
หน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน
ทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) 

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ 

6.2.4.3 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน 
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีน
ไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่น
หรือไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ 
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วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชีเงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรือช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิคา่
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิ
ดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

 เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า  7 วนั ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

2.   บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดก าร
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติม
วธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1    การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

2.2    การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อตัโนมตัิ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

3.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

4.   กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจัดการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วาม
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
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ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.   บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุน
ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

 7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
    7.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :   
      - บรษิทัจดัการ 
     - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

    7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

    7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

    7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
        วิธีกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่ค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัท าการของ
สปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 
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รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 
4 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเข้าฝากใน
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แจง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะ
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระ
เงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขในกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการได้รบัและได้
ท ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงู
กว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการ
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ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการ
น าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย
ทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก 
หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เช่น การเพิม่เติม
วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1    การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2   การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ได้แก่ การบรกิารธุ รกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน   

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ 
7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน : 
     ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 
7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

  8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
       - บรษิทัจดัการ 
       - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 
บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
        การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
        วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
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สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจัดการได้ท า
รายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้ 

      เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

      ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

      (ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ ังไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกบัการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 
วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการ
ของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขอรับได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด เมื่อบริษั ทจัดการได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้น
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
วนัเวลำสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่น
ใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง หรอื 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

รำคำสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขาย
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)  ที่
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สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท า
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการ ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เง่ือนไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวน
หน่วยลงทุนหรอืมลูค่า หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่า
มลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงค์ทีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ที่
ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมที่ใช้วธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทาง
โทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิาร
ดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ า
ได ้ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อ
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ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที่
บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบริษทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานก่อน และ
ไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

  10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย 
         ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื 
(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวม
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กรณีตาม 10.1 (1) 
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัทีส่ง่
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

  11.  กำรไมข่ำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่   

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

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

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไว้แลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า

ดงัต่อไปนี้  
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
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ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

       ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. กำรหยุดขำยหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด
รบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด
รบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  - 
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14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่้ถอืหน่วยลงทุน : กองทุนไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :   
 15.1. ค่าธรรมเนียมรวม :  
  รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน รายปี  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : 

          ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :   

          ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม 

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูล เกี่ยวกบักองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญา
ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน เช่น 
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3.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัยห์รอื ตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบั
การบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

3.2  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าสง่ค า
ขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่ใชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลติ
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุป
มต ิและตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสอืชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

3.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น 
ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน 

4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนงัสอืพมิพ ์
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ค่าเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ
เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มา
รบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวมหรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มูล
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกองทนุโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
เมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว  

12.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน 

13.  ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอื
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะ
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เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการ
จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืสนบัสนุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการ
จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืสนับสนุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  
หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.5. ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

     1.   ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ลงทุนหรอืผูถ้อื หน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็น
ความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอื  ผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีน
ใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน
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หน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศ
ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : - 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา
ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท 
หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ

เรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุน 

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงได้
ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย : 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ 

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก)  ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข)  จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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(1.2)  แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

(1.3)  ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมหรอืทาง หนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

3.  ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1)  ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทาง หนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

 (4.2)  แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย 
ลงทุน : ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

การค านวณมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลี่ยน บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคยีงกบัประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะพจิารณาใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท าการก่อนหน้าวนัท าการนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
หรอืทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบร่วมกนัในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท 

ส าหรบัการค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบีย้ บรษิทัจดัการจะ
ค านวณโดยใชมู้ลค่าเงนิต้นบวกดอกเบีย้คา้งรบัจนถงึวนัค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  กรณีเป็น
ตราสารประเภทมีส่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น   โดยวิธีการตัด
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จ าหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนการเปลีย่นแปลงทุกครัง้  

2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ล่าสดุ  

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกว่าหนึ่งเดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัท าการถดัไป  
ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดย
ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1) ใชต้วัเลขทศนยิมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลู
ดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAVCenter) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ 
และจะประกาศในช่องทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัช้า 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั   
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3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกั
สากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 
ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุเปิด  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการ
จะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีพ่บว่าราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่
วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่
ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่น
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนงัสอืพมิพ์
รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคมุได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่
ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่ม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี ้

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏ
ว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
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จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชย
ราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเอง
แทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้
ซือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2 ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  ไมม่ ี

17.4 ชื่อผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : - 

17.5 ทีป่รกึษา : - 

17.6 ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแ่ต ้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์
ชื่อ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 2645 0080 
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หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18.  รอบระยะเวลำบญัชีปะจ ำปีของกองทุนรวม 

    18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 เดอืน พฤษภาคม   

    18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 พฤษภาคม 2553 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

19.  กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีกำรจดักำร : 

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือ 
หน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละ
การนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

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

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจ
ด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได ้

2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ
หรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน   

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าได้รบัความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบียนของกองทุนแล้วบรษิัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้  การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ :  

1.      ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ 

 (1)    คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

 (2)    ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ 

 (3)    อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ 
 บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 

 (4)     การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ  
  ก.ล.ต. ยอมรบั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2.      บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.      การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 

3.1  การนบัมต ิ

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ได้รบัมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไป
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ติโดยเสยีงขา้งมาก
ดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงคจ์ะ
ควบรวมกองทุนต่อไปจะด าเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็น
วนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรกและไดร้บัมตใินครัง้หลงันี้เกนิกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องด าเนินการตาม (2) บรษิัทจดัการจะแจ้งผลการนับมติครัง้แรก ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี  พร้อมทัง้ ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
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โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวธิีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม” 

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืสง่หนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอื
แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(1)    สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และ
ผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม 

(2)    สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย 

(3)    ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

(5)    รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม
ใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)    การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 

(7)    ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี

(8)    ข้อดีและข้อเสยีหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรือสทิธปิระโยช น์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

(9)   ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิัทจดัการจะส่งส าเนาหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ

3.2     ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายใหบ้รษิัทจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้

3.3    ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรือหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึ งวนัที่มีการควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

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

4.      ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ
ด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว 

 หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

5.      การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม 

 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีว้นแต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด   

6.      ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

    (ก)    กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.   กองทุนประกนัสงัคม 

3.   กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.   กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.   กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.   กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 
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(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-
border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มี
สญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)   กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจด
ทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอื
รบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนทีร่องรบั
การรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิ
สดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานตามเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง)    กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนได้
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่ จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

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

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

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

7.      ขอ้จ ากดัการโอน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

8.     การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลที่เกีย่วขอ้งได้ โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

9.     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการ
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รบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิ
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน
ดว้ย 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

10.    บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรอื รายงานยอด
หน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 
หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้  

11.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

(1)     พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้
ถอื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2)     นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3)     หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4)     ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผู้จดัการทีต่ัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

(5)     กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ จดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลัก ษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทัง้นี้ มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มถุินายน 2556 เป็นตน้ไป  

12.    ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดให้สถาบัน
การเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล
เกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มี



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้                                                                    67 

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

 กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 
มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คอื 

(1)     ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วม
ผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝาก
ทรพัยส์นิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อน
ช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI 

(2)     ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจ
ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป 

เพื่อมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้
บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)     ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)     รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อ 
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             ยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนั 
    การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)      ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี 

(1)     ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)     ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักลา่ว 

(3)     ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)     ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้ง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่
จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจดัการจะเลือก
ด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรอืเป็น
บุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้ 

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

21.  กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบรษิัทจดัการ บรษิัท
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 
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22.  ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

รำยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกำรท ำธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุำยน  2561  ถึงวนัท่ี  31  พฤษภำคม  2562 
 

- ไม่ม ี- 
           

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

 
 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ 

1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์
3. นายวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA 
4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

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

 
รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัค่ำตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย  

หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจำกกำรลงทุน 
- ไม่ม ี– 

 
รำยงำนกำรรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีกองทนุใช้บริกำรบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) – 

 
ค่ำนำยหน้ำทัง้หมดจำกกำรท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขำยหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


