
 

 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม , CIMB - Principal Balanced Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL 

iBALANCED) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซ่ึงไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ จึงอาจทาํให้กองทุนมี

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท และสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ 

และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้       

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการ

ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ 

การทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน

แต่ละชนิด 

• หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนทัง้จาํนวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง     

ผูล้งทุนอาจไม่ได้รบัเงินทุนคืนเตม็จาํนวน 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม   

ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูล

ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

หน่วยลงทุนชนิด หมายถงึ    หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 

ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  พ ริน ซิ เพิ ล  บ า ล าน ซ์  อิ น คั ม  (ชื่ อ ย่ อ  : PRINCIPAL 

iBALANCED-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดพรินซิเพิล    

บาลานซ ์อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ากองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์

อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนัของกองทุนเปิด พรนิซิเพิล   

บาลานซ ์อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพิล บา

ลานซ ์อนิคมั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C) 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่าย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต

ใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน

รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรอืวนัที่บรษิัท

จดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คํ าสั ง่ ข ายคืนห น่ วยลงทุ น  และห รือ  วันที่ สํ านั ก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่

รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วันทําการขายหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอียด

โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในรายละเอยีด

โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุก

สิน้วนัทําการขายบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทุกสิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื 

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กําหนดใน

หนงัสอืชีช้วน 

ครัง้แรก   สว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแกไ้ขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิ

ซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

กบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวน

หน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจํากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิัททีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที่

มีหลักทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือบริษัท

มหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงนิให้กูย้มืของ

สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด

ทะเบียนกับ สํานั ก งานคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์

ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  สํานักงานคณ ะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัประกนัชวีติ    หมายถึง   ผู้ไดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่า  ด้วยการ

ประกนัชวีติและได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็น

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจําหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการแต่งตัง้/ยินยอมให้เป็น

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ใน

การทํารายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย

ชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account)  

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุน     

หมายถงึ  กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพือ่เป็น 

  หลักฐานว่า ผู้เอาประกันภัยและ บริษัทประกันชีวิตได้มีการทําสญัญา

ประกนัชวีิตและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมกีารตกลงว่าผู้เอา

ประกนัภยัจะชาํระค่าเบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ บรษิทัประกนัชวีติสาํหรบัการให้

ความคุ้มครองต่อการมรณะหรอืการจ่ายเงนิเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอา

ประกนัภยัจะชาํระเงนิค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่าน

บรษิทัประกนัชวีติ 

กลุ่มกจิการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถึง กองทุนรวมอทีเีอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ

ท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง 

(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 

Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถึง กองทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 

กองทุน AI หมายถึง  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AcCredited Investor Mutual 

Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ

กาํหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 

หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถึง  กองทุนที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุน

ดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
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Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จ ัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึ่งมวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดยีวกบั

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถึง  กองทรัพ ย์สินที่ เกี่ย วข้องกับอสังห าริมทรัพ ย์ซึ่ งอยู่ ในรูปแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI ห ม าย ถึ ง   ก องทุ น รวม เพื่ อผู้ ล งทุ น สถ าบันห รือผู้ ล งทุ น ราย ให ญ่ พิ เศ ษ  

(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถึง  การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็ น ก า ร ล ด ค ว าม เสี่ ย ง ทั ่ว ไป แ ล ะค ว าม เสี่ ย ง เฉ พ า ะข อ ง 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาที่เทียบเคยีงได้กบัผู้ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิต้น

จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 
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ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พันธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลงัหรือ กองทุน

ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ 

หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตรา

สารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลสถาบนั

การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถึง  ศูนย์กลางหรอืเครอืข่ายใด ๆ ที่จดัให้มขีึน้เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ใน

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัย์จากผู้เสนอซื้อหลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซื้อขายหลกัทรพัย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บรกิารไม่อาจใช้ดุลย

พนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่

จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน

รวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการ

ซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถึง  บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกี่ยวกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่มี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้

ถอืหุน้ล่าสดุ 
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บรษิทัใหญ่ หมายถึง  บรษิัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกี่ยวกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไม่มี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้

ถอืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึ่งกําหนดใหเ้ป็น

หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่

จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร จดัการกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทนุรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถึง  หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูป

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตามกฎหมายว่าด้วย ทรสัต์เพื่อธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนในลักษณะ ทํานอง

เดยีวกบักองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรูป

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถึง  หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ ในรูป

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ

กํ ากับ ต ล าด ทุ น ว่ าด้ ว ย ห ลัก เก ณ ฑ์ ก ารจัด ก ารก อ งทุ น รว ม

อสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่

อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้ 
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CIS Operator หมายถงึ  บุคคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถึง  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating  Agency) ที่ได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 

สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถึง  Derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึ่งมภีาระผูกพนัที่

จะต้องชําระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่มผีลต่อการ

ชําระหน้ี (Credit Event) ของทรพัย์สนิที่ได้รบัการประกันความเสี่ยง จะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลง

ของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating  หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ

ในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถึง  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized 

Exchange 

หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถึง  อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ห รือตราสารที่มีการลงทุ นที่ จ ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัต์หรอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่

มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทรสัต์หรือกองดังกล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถึง  ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ง

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และ
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สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถึง  อตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถึง  มาตรฐานการจัดทํา Credit Rating  ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating  ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หม ายถึ ง   ม าตรฐานการจัดทํ า  Credit Rating  ในระดับ ที่ ใช้ เป รียบ เทียบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ

ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่

ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่ราย

ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถึง  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม Credit Derivatives 

อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 

แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
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Portfolio Duration ห ม า ย ถึ ง  อ า ยุ เฉ ลี่ ย ข อ ง ท รัพ ย์ สิ น ที่ ล ง ทุ น  ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก ก า ร คํ า น ว ณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรอง

ซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ 

โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงาน

ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทํานอง

เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์  (Securities 

Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัประเทศของประเทศทีผู่้ออกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ 

ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศ

นัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อ

ธุรกจิหลกัทรพัย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถึง   ใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุ้ น เพิ่ มทุ นที่ โอนสิทธิได้  (Transferable 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  PRINCIPAL Balanced Income Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL iBALANCED 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กาํหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวน

เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ลา้นบาท 

หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงนิที่ได้รบัการจดัสรรให้

สามารถนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมายอื่นใด  

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท   

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท   

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการกําหนดมูลค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้กบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้น้ี จะเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ

ประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุก

แห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่กาํหนด  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่กาํหนด  

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่กาํหนด  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่กาํหนด  

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่กาํหนด  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่กาํหนด  

2.11 จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่กาํหนด  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่กาํหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่กาํหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต 

เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/

หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการ

ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่

กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลง
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เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัก6ารกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและ

สมํ่าเสมอ และสามารถรบัความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนได ้โดยกองทุนสามารถลงทุนไดท้ัง้ตราสารทนุ และ

ตราสารหน้ีทัง้ในและต่างประเทศ โดยในส่วนของตราสารทุนกองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนใน

หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและอกีส่วนหน่ึงจะเป็นการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 

และ/หรอืเงนิฝากโดยจะพจิารณาสดัสว่นการลงทุนเพื่อใหเ้หมาะกบัความเสีย่ง และสภาวการณ์แต่ละขณะ โดย

มุ่งประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นหลกั 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  กองทุนผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  

-ตราสารทุน : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน 

-ตราสารหน้ี : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน 

3.3.ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : - 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ใน

และต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มไิด้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-

Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure Limit : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทุนใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) : ไม่เกนิ 100 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหวตามดชันีชีว้ดั และบาง

โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 

1.1  ดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX) ในสดัสว่นรอ้ยละ 65  

1.2  ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 17.5 และ 

1.3  ดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้

ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 17.5  
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(2) กรณี มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 

2.1  ดชันี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

2.2  ดชันี MSCI AC World Index CR USD ในสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

2.3  ดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX) ในสดัสว่นรอ้ยละ 10  

2.4  ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 5 และ 

2.5  ดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB  

ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 5  

บรษิทัจดัการจะใชต้วัชีว้ดัตามขอ้ (1) ในการวดัผลการดาํเนินงานในช่วงเริม่ตน้ของกองทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลใน

การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ

วดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อก

ตัวดัชนีของตัวชี้ว ัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายใน

เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

กองทุนจะแสดงผลคาํนวณเกณฑม์าตรฐานอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน: จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ:  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน เงนิฝาก และ/หรอื

หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่นได้ทัง้ในและต่างประเทศ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได ้โดยในส่วน

ของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดัส่วนการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่ง

สดัส่วนการลงทุนตามนโยบายดงักล่าวขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของผู้จดัการกองทุนตามความเหมาะสมกบั

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่งที่จะเกดิขึน้เป็น

สาํคญั 

ในส่วนของตราสารหน้ีกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล 

รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ

ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้น

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 
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ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก

สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนั

ความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จ ัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ

ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 

อย่างไรกต็าม กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารดงักล่าวไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์

สทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทาํธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

และ การกูย้มืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

อย่างไรกด็ี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ

เศรษฐกจิมคีวามผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ  มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการลงทุน ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  ราคา

ตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดในรอบปีบญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น 

และ/หรอื ในช่วงระหว่างรอการอนุมตักิารเพิม่วงเงนิลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอื กรณีเกดิเหตุ

สุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จําเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที่มผีู้ถือ

หน่วยลงทุนสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนจาํนวนมาก   ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนให้

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัสว่นการ

ลงทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศที่เกี่ยวขอ้ง

กบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ

ปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนแบบมีความเสีย่งในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอื

ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่า

เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 
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เปลีย่นแปลงของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการ

ดาํเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ 

โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิ

ไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

 1.1  ตราสารทุน 

 1.1.1  หุน้ 

 1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

 1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

 1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

 1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

 1.2  ตราสารหน้ี 

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

 1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

 1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

 1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

 1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

 1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

 1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

 1.4  ตราสาร Basel III 

 1.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

  2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมอืได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด หรือมี

เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขี้อมูลเกี่ยวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิ

จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4    ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า  B/E 

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
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2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อก

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย Property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงัน้ี (ไม่ใช้

กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุในทองคาํแท่ง) 

1.2.1   มีการลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ได้ผลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ Product Limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (Investing 

Fund) นัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ

กองทุนนัน้ 

1.3   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุน

รวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญา  ต้องเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีที่สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมาย

ไทย 

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. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ

ตอ้งม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุ

คงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ ี

ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ี

ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดับแรก หรือ Credit Rating   ระยะยาวที่

เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื   

ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ี

ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่

เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
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4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของ

กองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการ

การคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาที่กองทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอื

ตราสารตาม  

Reverse Repo 

4.4   การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount 

Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) 

บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตรา

สารที่สามารถใช้ในการทํา Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ

หลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการ

ดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่า

สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอื

ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount 

Rate) เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวน

ใดจะตํ่ากว่า และมกีารกาํหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณา

ถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัทจดัการจะไม่

ดาํเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo 

จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุก

ธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดให้สามารถ

บงัคบัชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอื

ทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการ

อื่นได ้

4.6   Discount Rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความ

เสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ

ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่

คู่สญัญาดงักล่าวกระทําการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบ

ธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9   กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์

โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคาร

พาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระ

ผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋

ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงกําหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอื

เมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ี

Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 

Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 

ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
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3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดาํเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดย

วธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําให้ไม่สามารถ

บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบงัคบัชําระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 

วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อ

ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋แลกเงนิ ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating  

อย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดย

กรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มา

จากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระสําคญัของสญัญาตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบั

ระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตัวแปรตาม   

1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7   Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็น

ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคา
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ของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็น

ทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.       เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives 

ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ

ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

เป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน

ซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้

การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ 

WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิค้านัน้

ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี

หน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 

Underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็น

ปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าว

ตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกิน

อตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็น

ดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที่กองทุนสามารถ

ลงทุนไดโ้ดยตรง 
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3.2.3.1 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุน

ลงทุนในตราสารหรือสัญญานั ้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าที่ไดอ้ย่างอสิระจาก

บรษิัท ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.นัน้ต้องจดัให้มี

มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูล

อย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหน่ึง

อย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงาน

ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและ

บรกิารที่ บรษิทัจดัการแสดงให้เหน็ได้ว่าวธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ

สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้

ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจดัการ

ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทํา

การของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้

คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
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7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั

ธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความ

เสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม Obligation ของ

ผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมี

ภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit 

Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณี

ทีไ่ม่เกดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า 

Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

Obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ําระหน้ี

เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของ

สินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 

Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง

ของสนิทรพัย์อา้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์

อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัรา

คงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง 

(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความ

เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบ

กาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สัญ ญ ามาตรฐานตามที่ กํ าห นดโดย  International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรบั ซึ่งมีข้อตกลงที่มี

ลกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า 

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีล่งทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย

วธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วาม

เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการ
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ขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะ

เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีด

โครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็น

การทําสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิก

สามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของ

บรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

  1.1  ตราสารทุน 

   1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1 .1 .3 ใบ แสดงสิท ธิ ใน ก ารซื้ อหุ้ น เพิ่ ม ทุ นที่ โอนสิท ธิได้  (Transferereble 

Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มลีกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 

ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

  1.2  ตราสารหน้ี 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 

ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่

ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตรา

สาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่

กองทุนไดด้ําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา

ตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูล

ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัทําตามหลักวิชาการอันเป็นที่

ยอมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า  

B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 

- 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอื การรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอื  ผู้

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

   ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

   กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1   มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบั

ตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

 2.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน

ต่างประเทศที่กํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่ง

เป็ นสมาชิกสามัญ ของ IOSCO หรือ เป็นห น่วยของกองทุ น  CIS 

ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็น

สมาชกิของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงาน

กาํกบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน 

CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล การ

ออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศที่กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้

ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมี

การจํากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการ

ชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการลงทุนในหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 
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2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถ

ลงทุนไดใ้นสดัสว่น > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้ว

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF นัน้ 

2.4.3   มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้ว

ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product Limit สําหรบัทรพัย์สนิที่เป็น SIP 

ของ MF นัน้ 

2.4.4 มีการลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure 

Limit ของ MF นัน้ 

2.5   กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (Investing Fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS 

ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (Invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานอง

เดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่ เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานโดยก่อนการลงทุน 

บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศ

ของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
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1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating  หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปร

ตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้อง

เป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures Price) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันี

ดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

 2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี  MF ได้ ระบุ เกี่ ย วกับการลงทุ น ใน  Derivatives และ Underlying ของ 

Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูล

ด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง 

สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ี

สทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

 3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวต้องมีลกัษณะ 

ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูล

ของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคํานวณดชันี

ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอื

ปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะ

หน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้ําหนัก

ทัง้หมด 
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3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนัก

ทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่

เกนิอตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ง

นําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ 

หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุน

สามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่าง

อสิระจากบรษิัท ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ. 

บลจ. นัน้ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มกีารเสนอ

ขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่าง

หน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures 

Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ี่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 

3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจาก

รายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจาก

ราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันา

ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่

เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้

ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
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ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะ

ลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัท

จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าว

เป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้ํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวนัทําการ

ถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยสาํคญั 

ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัท

จดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอ

ได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรบัการเข้าเป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้อง

ปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เข้าเป็นคู่ส ัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนั

ความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม 

obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะ

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อ

ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ

ประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมี

เพี ย ง ร า ย ก า ร เดี ย ว  (Single Name Credit Default Swap) ห รื อ 

obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่

ชาํระหน้ีเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึง

เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั 

obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระ

ราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนด

เมื่ อ เกิ ด  Credit Event ขึ้ น กั บ  obligation ทุ ก ร า ย ก า ร ใน ก ลุ่ ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเสีย่งของสนิทรพัย์อา้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ

ไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะ

จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย

ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิง เพื่ อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอน
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ผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์

อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือ

ครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลง

ทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มีผลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําให้สทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม:  

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ข

เปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating  อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้

ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมCีredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบัฝาก

หรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  มี  Credit Rating อ ยู่ ใน ร ะดับ  Investment 

Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอื

ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ี

ภาระผูกพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit 

Rating  แบบ National Scale และประเทศนัน้ ๆ ต้องม ี

Credit Rating  ในระดับที่สามารถลงทุนได้ Investment 

Grade) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อก

จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ

ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบแสดง

ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เส น อ ข า ย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวัน

ชําระ ≤397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ที่

ไม่ได้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 

ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว

ตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่

อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด 

และขนาดย่อมแหง่ประเทศ

ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและ

นําเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   มี Credit Rating  อยู่ ในระดับ  Investment 

Grade 

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 

397 วัน นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน

หรอือยู่ในระบบของ Regulated Market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดาน

ซื้อขาย หลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 

SET ห รือของตลาดซื้ อข ายห ลักท รัพ ย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อก

ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิใน Benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ

ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่า

ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดาน

ซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 

SET ห รือของตลาดซื้ อข ายห ลักท รัพ ย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่ง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิก

ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้

ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 

หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีCredit Rating  อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน 

SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็น

การทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ Filing 

6.4.3.3 ใน ก ร ณี ที่ เ ป็ น ต ราส า รที่ มี

กาํหนดวนัชําระหน้ี  < 397 วนั 

นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มี

ลั ก ษ ณ ะต าม  6.4.3.1 ห รือ 

6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตาม

ตราสารดังกล่าวต้อง บุคคล

ดงัน้ี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.1 บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ 

5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น

ระหว่างประเทศที่

ป ร ะ เท ศ ไท ย เป็ น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ

ต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนอง

เดยีวกบับุคคล                                               

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวัน

ชําระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 

ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

Regulated Market 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative 

Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั 

Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating  

อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7  หน่วย Infra และหน่วย property ที่มีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 

IPO เพื่ อการจดทะเบียนซื้อขายใน

กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงห น่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการ

เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ

ขาย ใน  SET ห รือ ในตลาดซื้ อข าย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรือสทิธิการ

เช่ า แล้วแต่กรณี  (Diversified Fund) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 

(SIP) 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน

กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาใน

ธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื 

P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง

สาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้

ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์า

จ า ก คู่ ส ั ญ ญ า ต า ม  Reverse Repo ห รื อ 

Securities Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัช ีเว้นแต่

เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   ให้เฉลี่ยตาม

รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6 

เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF 

ได้ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง

ในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด 

หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อก

ตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี

ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึง

ตราสารห น้ี  ตราสารกึ่ งห น้ี กึ่ งทุ น  ที่ มี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

        2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ใน

ส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating  อยู่ในระดบัตํ่ากว่า 

Investment Grade หรอืไม่ม ีCredit 

Rating  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

7 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่น

การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สิน

หรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

7.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนหรอื Basel 

lII  ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/

หรอืผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุน

ได ้(non-Investment Grade / unRated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1  ก า ร เข้ า ทํ า ธุ ร ก ร รม Derivatives ที่ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

 8.2 การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ

ลดความเสีย่ง  (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 

8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํ ากัด  Net Exposure ที่ เกิ ด จากก ารลงทุ น ใน 

Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํ ากัด  Net Exposure ที่ เกิ ด จากก ารลงทุ น ใน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

Derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสูงสุด (value-

at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  Absolute VaR < 20% ของ NAV  

(2)   Relative VaR < 2 เท่ า  ข อ ง  VaR ข อ ง 

Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า  การ

ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 

(Complex Strategic Investment) หรอืการลงทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั   < 25% 

ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของผู้ออกราย

ใดรายหน่ึง (ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของมู ล ค่ าห น้ี สินทางการเงิน 

(Financial Liability) ของผู้ อ อกตราสารรายนั ้น 

ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสนิดังกล่าว 

ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มื

จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิ

ตามที่เปิดเผยในงบการเงินสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชล่ีาสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํา

งบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้

อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นราย

ครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ 

Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance 

Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็น

ตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับ

ตํ่ากว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating  

ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 

บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  

เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่

ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะทํานอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของ

กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของ

กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ

กองทุน Property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย 

Property ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยได้รบั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(1) มขีนาดเลก็ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (Financial Liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํ งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ใน ระดับ สากล เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States  Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่

เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิัท

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)     จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาด

คุณสมบตั ิและจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)     จําหน่ายทรพัยส์นิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)     เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั

ชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ําหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอื

วนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัส่ง

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋

แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 
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(ข)  ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว สําหรบักรณีอื่นใด

นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้อง

จดัทาํรายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถ

แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นได้

เสยีในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการ

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

 (ก)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและ

สมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

 (ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทาํคําเสนอซือ้ ใน

กรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผล

ใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให

ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมได้

โดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการ

ในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ

ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตาม

ทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สําเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้

บรษิทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนั

นบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมติ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิัท

จดัการจะไมน่บัช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้

บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิาก

ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่

ครบกําหนด 90 วนันับแต่วันที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้

เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

-ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหนาวยลงทุน 

-สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R) :  

 เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิ 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

 เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล 

รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

3. ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

 เหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล 

รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-C) :  

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนสํารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคล และผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit 

Linked) ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจาก

การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธสิาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดเท่านัน้)  

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีก่องทุนกาํหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งั

ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร หรอืเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิด
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ผูล้งทุนกลุ่มได ้เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อน

วนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคย

เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วน

ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชี

กองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทํา

การ  

สาํหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย

กรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปน้ี เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น

อย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด 

(ถ้ามี) โดยแบ่ งตามชนิดหน่วยลงทุน  ได้แก่  หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล   หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  หน่วยลงทุนชนิดผู้

ลงทุนสถาบนั และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และนําสง่ไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ตามเงื่อนไขที่

ระบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนั

และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และ/

หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการ      

ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงนิทุน

โครงการทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 

บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่าํหนด 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหนํ้าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่

ไดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบกาํหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ

เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด 

เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่

บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

ออมทรพัย ์ชือ่บญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั” 
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(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออมทรพัย์ ชื่อบญัช ี

“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย

บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่า

เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ี การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ

เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการจะยกเลิก

รายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่

บรษิทัจดัการยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชําระเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืจะมอบสาํเนาคําสัง่ซือ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง

โทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ

บรหิารของบริษัทจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์

อินคัม” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด

การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ

ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก

กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยโดยรวม  

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และ

บรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํา

รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น 

หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิ
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หรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท

จดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิี่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ หรือกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต ์

บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง

ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่

ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวนัที่ส ัง่ซื้อ และได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จาํนวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3 ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ

บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบ

คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวนัที่ได้รบัใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และ

บรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้

มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดย

ใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่า

ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุน

ไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วย

ลงทุนที่ส ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่

บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
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ของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏ

กรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้

ลงทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิารจําหน่ายหน่วยลงทุนและให้

ถอืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ

กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หม 

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจาํเป็นและสมควร ทําใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วย

ลงทุนนั ้น  และให้การอนุมัติจัดตั ้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิัทจดัการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 5.2.5.1 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิ

ค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่าย

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อันเน่ืองจากความ

ผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ

เจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้

จนครบถว้น 

 เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคา

ตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้

แต่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัทจัดการ

ดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็น
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เหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการ

จะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มี

ดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจนทําให้ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าว

ไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอื

กรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในคําขอเปิดบัญชี

กองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย

วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท

จดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อ

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอื

ยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่

ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การ

บรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller 

Machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
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โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3    การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลู

ไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

แก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่

ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสาร

ทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซือ้ทางโทรสาร

นัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการ

ไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1.   ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

   - บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2.    รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํ

การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคย

เปิดบญัชกีองทนุรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวน

สว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะ

ลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 

(เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้

ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและ

เวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  
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6.2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุน

รวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ

เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนทางโทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ

ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนั

เริม่ทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์

ไทย และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บริษัทจดัการจะประกาศวันที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด

ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการรบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี 

ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้ทําการ 

ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วย

ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล : 

ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั : ไม่ตํ่ากว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ตํ่ากว่า 1 บาท    

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผู้

ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัท

จดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจํานวนทีร่ะบุ

ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดย

ชําระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท

จดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่าย

เพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยบริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล

สาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการ

จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่ง

โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัท

จดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชําระ

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 

ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  
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6.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และ

บรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํา

รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้

หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้น

แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

 ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธ

การจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ

ระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเชค็หรอื

ดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่ได้รบัเชค็หรอื

ดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ

ดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ

ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการ

ตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์

และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนนัน้มผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณา

จดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจํานวนเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทําการขายทีบ่รษิทั

จดัการทาํรายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวน

เงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้ว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนั

ทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 
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6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ

ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่

จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการ

ดาํเนินการ  

6.2.4.5  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 

ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัท

จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ

อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่

บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทั

จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 

และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
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ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม

ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine)   

(ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด  

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่

ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท

จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วันที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้

ดาํเนินการตามคําสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั

จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี

การทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน

การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทํา

การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานสิน้สดุตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชี

ทีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้

บรษิทัจดัการดําเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 

ครัง้ โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ํานวน

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชือ่อยู่

ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

นัน้ โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธบิวก/หกั

กาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่

เกนิจาํนวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่

ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวน

หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
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บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกดิขึน้จรงิจาก

การดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 

โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้ถือหน่วย

ลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั

ระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ 

ในวนัทาํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเปิดบัญชี

กองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ

ยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิัทจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขาย

คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุน

สาํหรบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั

จดัการตามที่กําหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดง

เจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  เมื่อบรษิทั

จดัการไดด้าํเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงคแ์ล้ว 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย

แลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัวา่การทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการตามความประสงคข์อง

ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น

ทีบ่รษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว  ผู้ถอืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน”มผีลให้บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือ

เปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ

เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  
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กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น

บุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนําเงินเข้า

บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้า่ยเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหเ้ป็นนิติ

บุคคล  

สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื 

บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนําเงินเข้า

บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้

มอบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดาํเนินการตาม

หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมี

ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 

หรอืความเสี่ยงในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื

กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอื

เพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดาํเนินการหรอืไมด่าํเนินการดงักล่าว  และใหถ้อื

ว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่า

บรษิทัจดัการดาํเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของ

โครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐาน

การขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วย

ลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัท

จดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืหรอืสามารถส่งคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขาย

คนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้

วนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วย

ลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคืนนัน้หกัด้วย

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2  การชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้้ขายคนื

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บั

การผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการ
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จะชําระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมลูค่าและราคา

ดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

คําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัท

จดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดแ้สดงความประสงค์แล้ว 

หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน

อนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชี

กองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัท

จดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทนุตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้

ส ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว

ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทั

จดัการไดร้บัและไดท้าํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

มจีํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอื

มูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการ

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่า

กว่ามูลค่าหรือมีจํานวนตํ่ ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) 

บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม

จาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า

ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 

วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ

ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 
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2.  บรษิัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคืน

สมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนื

หน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

เป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดทา้ยในการรบั

เอกสารแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบัการอนุมตัิจาก

บรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย

ทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั

ระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและ

จดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 

วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน

กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใิน

หน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อ

เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
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บรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ 

การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน 

เช่น  

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 

Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การให้บริการดังก ล่าวจะเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลู

ไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ข

หรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขาย

คนืหน่วยลงทนุดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสาร

ทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ 

และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้

รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้

มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง

โทรสาร 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่

ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอด

คงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
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โดยบรษิัทจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวที่เวปไซต์ของบรษิัท

จดัการ เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ทุกวนัทําการ; ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่ง

คาํสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร 

วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.6. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.7. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื และ

หลกัฐานการขายคืนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนปกติ โดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนนัน้  

7.8. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.2 วธิกีาร 

วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
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- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท

จดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิ

ในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอื

เพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กาํหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย

กรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขาย

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนํา

เงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยงักองทุน

เปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ เมื่อได้รบัเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอืน่ 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่น

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่รษิทัจดัการ

และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท

จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคืน และบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่
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ระบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่

บริษัทจดัการกําหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ

จะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การ

จดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอ

เปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) 

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด (ถ้าม)ี ได้ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม

เอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี่

บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการ

สบัเปลี่ยนแลว้ ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเว้นขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชี

กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อม

แนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการ

เปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะ

ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และ

เงื่อนไขของกองทุนเปิดอืน่ทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

หลกัฐานการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนั

เวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและ

เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน 

ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการที่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ 

ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ ที่บรษิัทจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ย

แลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่

คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียม

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

โดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้
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หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่

สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ตามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม

ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้

สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) หรอื ในกรณีที่

บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
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กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากสํานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถ

ปฏบิตัิได้จรงิ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้

เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม

เปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม

กาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข

ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิัทจดัการ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกาํหนดการชําระค่า

ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่อง

ดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของ

การเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการ

รบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

โดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนื

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไว้แลว้ หรอืจะหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 

วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ 

ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี 

เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้

เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทําให้ไม่

สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม

กําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผู้มี

อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม

ภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารง

ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะหรรมการกําหับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
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ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายที่เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่กระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้

เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวม

เปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิัทจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการ

ก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิด

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป

ใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่

ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้

หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขาย

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท้ี่ไดม้คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้

เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะได้รบั
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไม่จ่าย     

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : จ่าย   

ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่จ่าย    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่จ่าย 

 14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุด

ตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิ

ปันผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม

เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกาํหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

จ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ให้ขดัแย้งกบักฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งที่มกีารแก้ไขหรอืเพิม่เติม

เกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิัท

จดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปัน

ผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบับ หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจ

พจิารณาผ่อนผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้

ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั

ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน

ชนิดไม่ระบชุือ่ผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล 

ด้วยวธิกีารที่ต่างกนัสําหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลที่ขายในช่วงระยะเวลาที่

ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดําเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ 

และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  
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ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สทิธิเรยีกร้องตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด 

นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1. บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีที่ได้รบัการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน  

2. บรษิัทจดัการจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะนําส่ง

เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม

ทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูค่า :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอ

ขายครัง้แรก ซึง่เรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิ โดย

ทางบญัชจีะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน 

ค่าทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายต่างๆทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายใน

การจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการ
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ลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทนุ และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี 

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1    ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น 

ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่าย

ในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์

ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอน

และรบัโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ําใหก้องทุน

สามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเน่ืองกับการจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชี

กองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทาํ ค่า

ผลิต และนําส่งคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัร

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถ้า

ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและ

ผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิด

ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่าย

ในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือ

หน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

เช่น หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน 

รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่ อนําส่งแก่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงาน

ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทาง

กฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม 

สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหน้ีสิน หรือ
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ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ

จากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้

ใหบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 

สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการติดตามทวงถาม

หน้ีสนิของกองทุน  

5.   ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่า

ประกาศหนังสอืพมิพ์ ค่าเดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามที่จ่าย

จรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบญัชี

กองทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็

ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิ

กองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องร้อง

บริษัทจดัการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อ

แจง้ข่าวสารขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุน

โดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขาย

โดยมสีญัญาซือ้คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิด

เป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
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15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูค่า :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า  :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07    ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า  :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :    

ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่

ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทุน 

กองทุนกองทุนจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน เพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชําระเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นการสัง่ซือ้หรอื

สัง่ขายหลกัทรพัย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรอื อื่นๆ 
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ตามทีก่องทุนจะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่

จะเปลี่ยนแปลงอตัราค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์น้ีให้สอดคล้องกบัอตัราค่านายหน้าใน

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมื่อมกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง : 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์ห้สอดคลอ้ง

กบัอตัราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยจะประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการทุนแห่ง

ของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุนแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืที ่www.PRINCIPAL.co.th 

4.  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ 

ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน 

หรอืให้ดําเนินการที่พสิูจน์ได้ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 

เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรอง

การโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียม

จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กนั ตามประเภทของผูล้งทุน 

ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอาํนวยความ

สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วน

สว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 

และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2.  การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนั

ทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจริง 

ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุ
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เฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อย

กว่า 50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีก

เกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่

บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณ

ตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการใน

อตัราทีแ่สดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรือมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย

ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ 

โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจาก

ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก)  ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข)  ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบรษิัท

จดัการสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

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

(1.3)  ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม 

และหรอืค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.   กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนั

ทําการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บน

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าว

ไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

3.   ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีก

เกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือ
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หน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ําเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทํา

การนับแต่วนัที่มีการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่

ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าว

ไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

15.6. หมายเหตุ : รายละเอยีดตามขอ้ 15.4 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่

เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสดัสว่น

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมใน

สว่นทีล่งทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อ

ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  
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ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่

อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX ณ 

วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่น

ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑใ์นการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ

เป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด 

สาํหรบัการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบีย้ บรษิัท

จดัการจะคํานวณโดยใช้มูลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยค้างรบัจนถึงวนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม  กรณีเป็นตราสารประเภทมสี่วนลด ให้ใช้ราคาทุนตดัจําหน่าย (Amortized Cost) เป็น

มูลค่าเงนิต้น   โดยวธิกีารตดัจําหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่ต่างจากวธิี

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนียัสาํคญั 

วิธีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธติ้องมกีารแบ่งการคํานวณ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน 

และปันส่วนให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนั

ก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลีย่โดยใช้

มลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วย

ลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลที่

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัค่าธรรมเนียม

และมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คํานวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปัน

สว่นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิีจ่ําหน่ายได้ทัง้หมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต่้อหน่วย = 10 บาท (ชนิดสะสม

มลูค่า) และสมมตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มยีอดซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท 

และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

 
 กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทนุ

อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่ายปันผล 

(ยงัไม่เปิด

ให้บริการ) 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

(ยงัไม่เปิด

ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด

ให้บริการ) 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม 

(ยงัไม่เปิด

ให้บริการ) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่าํหน่ายได้หลงัหกัค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

15,000.00 15,000 - - - - 

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

          

รายการค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  ไมม่ ี ไมม่ ี - - - - 
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มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้า่ยของกองทนุ  18,000.00 18,000 - - - - 

รายการค่าใชจ้า่ยของกองทนุรวมต่อวนั ( / 365)        

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

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

       

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

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  1,500.0000  1,500.0000 - - - - 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)   11.9996  11.9996 - - - - 

วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ และขายคนืหน่วยลงทนุ 

      (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทนุ 1,000 บาท) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุของวนัก่อนหน้า  (บาท) 17,999.42 17,999.42 - - - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 

- รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ (+5,000) 

- รายการขายคนืหน่วยลงทนุ (-1,000) 

 

5,000 

(1,000) 

 

5,000 

(1,000) 

    

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้า่ยของกองทนุ  21,999.42 21,999.42 - - - - 

รายการค่าใชจ้า่ยของกองทนุรวมต่อวนั ( / 365)          

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% 

                  

(0.64)                    (0.64)  - - - - 

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

            

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

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

-  หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น =5,000 / 11.9996 = 416.6806 

หน่วย 

-  หน่วยลงทุนลดลง = 1,000 / 11.9996 = 83.3361 

หน่วย 1,833.3445  1,833.3445  - - - - 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 11.9992  11.9992  - - - - 

ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายปันผล ชนิดผูล้งทุน

สถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่มเพิม่เตมิ และการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล และ

ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

สมมติมกีารจ่ายเงนิปันผล/ ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยชนิดจ่ายปันผล ผูถ้ือหน่วย

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและผูล้งทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.15 บาท/ หน่วย  

   กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทนุ

อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทนุเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั,ิ ชนิดจา่ยปันผล และผูล้งทนุสถาบนัเพิม่เตมิ 

(จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ10,000 บาท ชนิดจา่ยปันผล 15,000 บาท ชนิดผูล้งทนุสถาบนั 50,000,000 บาทและชนิดผูล้งทนุกลุ่ม 10,000 

บาท) 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนของวนัก่อน

หน้า  (บาท) 21,998.72 21,998.72 - - - - 

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(บาท)            

1) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (+

15,000) 15,000.00  15,000.00    

2) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000.00    10,000.00    
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   กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทนุ

อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

(+10,000) 

3) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  

(+50,000,000) 50,000,000.00       50,000,000.00   

4) รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 

(+10,000) 10,000.00     10,000.00 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ

กองทนุ  50,056,998.72 21,998.72 15,000.00  10,000.00 50,000,000.00  10,000.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( / 

365)  

           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.64) (0.44) (0.29)    

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนกลุ่ม 

(+vat) = 0.80%        (1,095.89)  (0.22) 

  รวม (1,097.48)      

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.107%   

(คดิอตัราเทา่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ) (146.74) (0.06) (0.04) (0.03) (146.58) (0.03) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 50,055,754.50 21,998.02  14,999.52  9,999.68  49,998,757.53  9,999.75 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุน

ช นิ ด จ่ า ย ปั น ผ ล  15 ,000 / 1 1 .9 992   = 

1,250.0833 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุน

ช นิ ด ส ะส ม มู ล ค่ า  10,000 / 1 1 .9 992  = 

833.3889 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 50,000,000 / 11.9992  

= 4,166,944.4629 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้จากการขายหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  10,000  / 11.9992   = 

833.3889 หน่วย 4,171,694.6685  1,833.3445  1,250.0833 833.3889  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,166,944.4629 

833.3889 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9988 11.9989 11.9989 

วนัต่อมา จา่ยเงนิปันผลใหผู้ล้งทนุชนิดจา่ยปันผล ชนิดผูล้งทนุสถาบนั และจา่ยเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัใิหผู้ล้งทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

มูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนของวนัก่อน

หน้า  (บาท) 50,055,754.50 21,998.02  14,999.52  9,999.68  49,998,757.53  9,999.75 

การจ่ายเงนิปันผล/การจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคืน

หน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) 

(626,566.90)       

จ่ายเงิน ปันผล/ค่าร ับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ0.15 ต่อหน่วย 

           

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 1,833.3445 X  0.15 = 275.00 (275.00)           

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

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั     = 4,166,944.4629 X  0.15 = 625,041.67    (625,041.67)  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ

กองทนุ 49,429,187.60 21,723.02 13,749.29 9,999.68 

 

49,373,715.86 9,999.75 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( / 

365) 
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   กองทุนรวม ชนิดขายคืน

หน่วยลงทนุ

อตัโนมติั 

 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม

มูลค่า 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั 

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม 

(เปิดใหม่) 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.64) (0.40) (0.29)   

  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนกลุ่ม 

(+vat) = 0.80%        (1,082.16)  

(0.22) 

  รวม (1,083.71)      

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 

0.107%  (144.90) (0.06) (0.04) (0.03) (144.74) 

(0.03) 

 (คดิอตัราเทา่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ)             

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  49,427,958.99 21,722.32  13,748.85  9,999.36 49,372,488.96 9,999.50 

จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุน

อั ต โ น มั ติ  275.00 / 11.9988 = 22.9189 

หน่วย 4,171,671.7496  1,810.4256  1,250.0833 833.3889  

 

 

 

 

4,166,944.4629 833.3889 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  11.8485  11.9985 10.9983 11.9984 11.8486 11.9986 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะต้องขอความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.    บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการ

ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน รวมถงึ

สถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดทาํการ บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุภายใน 2 วนัทําการถดัไป ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน 

รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรพัย์ปิดทําการ บริษัทจัดการจะ

คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทํา

การถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัทําการถดัไปยกเว้นใน

กรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนั

การเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรพัย์ปิดทําการ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้  

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนเพื่อจ่ายเงนิปันผล

ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล  
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(2.5)  ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทาํผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุน

ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั 

บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการถดัไป

กไ็ด ้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั

จดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั  

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน

รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั 

หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกที่

กระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่

เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.   การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1)  คาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุน

จะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคาํนวณราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง 

โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามที่

คาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4)   คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์

นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
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4.   กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน

ระยะเวลาการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ต่อสาํนกังานก.ล.ต.ได ้

5.   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)   กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อ

ขายคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว  

(5.2)   กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่าํหนดไว ้ใหไ้ดร้บั

ยกเวน้ตามระยะเวลาดงัน้ี  

(ก) การคํานวณมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ใหไ้ด้รบัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ

ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

1.    ในกรณีทีว่นัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน ในการ

คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรพัย์สินล่าสุดที่มีในการ

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูดุ้แลผลประโยชน์เหน็

ร่วมกนัเป็นอย่างอื่น  

2.    บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  

2.1  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณี

ทีก่องทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่า

รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่

สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน

รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

3.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ

ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน 

อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั 

หรอืตดิประกาศที่บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําได้

โดยไม่ชกัชา้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอื

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน

ทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 

วนัทาํการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ํา

การของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน

ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด

ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ือง

ต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น 

บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป 

และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคา

หน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง 

(1)  จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้



กองทนุเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั  85 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม 

(1)  

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแก้ไขราคาตาม (2) 

ในหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข

ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 

พรอ้มทัง้สาํเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทาํตาม (1) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่ง

รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัท

จดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการ

จะปฏบิตัดิงัน้ี 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่

น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน

โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือ

หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้

ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็

ได ้ 

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่าย

ในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
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ชื่อ : นางสาว ซซูาน เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิพานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัท

จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: 31 สงิหาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 31 สงิหาคม 2557 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อืว่า

มตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดย

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนัให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกนิกึ่งหน่ึงของ

จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดใหไ้ดร้บัมตผิูถ้ือ

หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดนัน้ 
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ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ

กองทุนรวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิด้กระทําตามมติโดย

เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกนิ

รอ้ยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมติ

และการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ วธิกีารแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

3.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดม้มีติ

ใหแ้กไ้ข  

4.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทุกคน และประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่

ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัที่ได้มมีติให้แก้ไขเพิม่เติมแล้วแต่

กรณี 

5.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ

เปลีย่นแปลงระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้

ต่อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุน

ชนิดนัน้ 

6.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บรษิทัจดัการจะยื่นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการที่มี

การแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และคํารบัรองของผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคําขอ

และเอกสารหลกัฐานทีค่รบถ้วนถูกต้องตามทีก่ําหนดแลว้ ใหถ้อืว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ใหค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้
 

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมื่อดําเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ 

บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่

ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 
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หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมติเพื่อแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ :   

1.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการ

อาจกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความ

จาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืต้องใช้รูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซือ้ขาย

หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

แสดงตนเพื่อการทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอื

ชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี  

3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ไดร้บัมติเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีง

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึง่หน่ึงของ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุน

ต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดให้

เป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บั

มติในครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมติ

ของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดําเนินการตาม 

(2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  
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การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้า

ม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราว

เดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือ

กองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็น

กองทุนเปิด บริษัทจดัการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไข

โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีง

ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหน่ึง ถือว่าไดร้บัมตขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี 

โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ

กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สิบสี่ว ันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่

กาํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูที่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้น

หนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบ

รวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุ

ประเภท ชื่อ จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตาม

มาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด และผลการดําเนินงาน

ล่าสดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทยีบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม

กองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมี

รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบาย

การลงทุน และค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 

เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบ

รวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะ

การเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทนุรวมทีร่บัโอน  

(6)  การดาํเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบาย

การจ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี 
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(8)  ข้อดีและข้อเสยีหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสทิธิ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

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

หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทั

จดัการจะสง่สาํเนาหนงัสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงั

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุม

หรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวม

ก่อนวนัที่การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้

มอบหมายใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร

ควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ

ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้

โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศ

เรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการ

สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ 

ทีท่ําการของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอื

เพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการตาม

ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือ

เพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทํา

ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน

รวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่

คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน

รวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพจิารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

สําคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิัทจดัการจะ

ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
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เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไม่เกนิหน่ึง

ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่

ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ

บรษิทัจดัการ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.   กองทุนประกนัสงัคม 

3.   กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

5.   กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.   กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. 

ถงึ 6. 

8.   กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้

บงัคบัต้องเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ภ าย ใต้ โ ค ร ง ก า ร  Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment 

Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการ

ลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพ

คล่องที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน 

ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่

ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวใน

ตลาดรอง 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั  93 

(ข)   กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรบัโอนเงนิจาก

กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี

อื่น ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนจะได้รบัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุน

เกนิขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุน ได้ไม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบั

การผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)    กรณีที่มเีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดั

การถือหน่วยลงทุนได้แต่ไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สาํนักงาน

พจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนราย

ใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง ตามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน

รวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุน

รวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

7. การทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ข

เพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจาก

การใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

จากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)” 

ทีบ่รษิัทจดัการกําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็น

ธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื

รายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 

หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
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รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรือ

รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 

ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/

หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้

แทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

(1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชําระ/รบั

ชาํระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอื

ผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

หรอืระงบัการสัง่ซือ้ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุน

ทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 

(ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว

กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใชส่ญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 

หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่

รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผู้ซึง่มถีิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่

ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลใน

หลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 

FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้้องเขา้ผกูพนัตน

กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิ

ของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบ

ขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้

ลกูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA 

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

ไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
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(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ

ขายทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิ

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง

ธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก

ทรพัย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ 

FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ

กองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/

หรอืดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสทิธภิาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํา

รายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน

รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ

ดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นําส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนด

ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์

ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินั

หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง

นําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่

เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั

ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอื
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หลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ

ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระทาํเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 

และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร

ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่าย

เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) 

เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสทิธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ

กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่ากรมธรรมป์ระกนั

ชวีติควบหน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้กาํหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจาก

การซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษา

รายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และนําสง่

คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้คาํสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่

เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั

ชวีติมหีน้าทีต่อ้งตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน หรอืรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัคาํยนืยนั

การทาํรายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทุนควบ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่าํ

การของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วนั โดยตดิประกาศทีท่าํการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บน
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เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปน้ี อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ

หน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่าํนกังานกาํหนด  

1. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบญัช ีขัน้ตํ่าจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น 

การเวนคนืกรมธรรม ์สดัสว่นการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การดาํเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจน

การหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้กาํหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่า

ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บญัชขี ัน้ตํ่า จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 

Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตาม

เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัทาํ

โดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน

บรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี โดยชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนตาม

วธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกนัชวีติกาํหนด ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุน วนัและเวลาทาํการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารชาํระเงนิเพิม่เตมิ 

ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ 

โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่าํหนดไวใ้น

โครงการ และคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนั

ชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนั

ชวีติอาจปฏเิสธคาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า คาํสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ขา่ย

การทาํธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่ามคีวามเกีย่วขอ้งหรอือาจจะเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/

หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอก

เงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึ

กฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเขา้ขา่ยบคุคลทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณา

รบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ 

รวมถงึกรณีทีค่าํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการทาํธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อ

กฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใตค้าํสัง่หา้มการทาํธุรกรรมของทาง

ราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผา่นหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั  98 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุใน

รปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนั

ชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกาํหนดมลูค่า หรอื จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วย

ลงทุน เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําสง่

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการ

ขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใต้

กรอบระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้ง่

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจตอ้งการ

เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์นครบถว้น ก่อนสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทั

จดัการ  

ทัง้น้ี ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน 

สามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทั

ประกนัชวีติ ตามจาํนวนขัน้ตํ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรม์

ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย

ลงทุน) ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่าํหนด โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้กาํหนดในโครงการ ทัง้น้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผู้

ถอืกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะ

ดาํเนินการสง่คาํสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจาํหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุก

เดอืน และ/หรอืดาํเนินการนําเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ชาํระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้น้ี การสง่คาํสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่ใดๆ เกีย่วกบัการ

ดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอาํนาจจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้ง่คาํสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

บรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้า่ยล่าสดุไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิใน

เอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํรายการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วย

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนงัสอืยนืยนัการทาํรายการซือ้หน่วยลงทนุตามขอ้ (2) 

และการขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบ

หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจาํนวนขัน้ตํ่า 

จาํนวนเงนิคงเหลอืขัน้ตํ่า และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คาํสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทั

ประกนัชวีติกาํหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการ

ทาํรายการผ่านบรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทั

ประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดอกีกองหน่ึง (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็น

ผูด้าํเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื่อนําไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืดาํเนินการอื่นใด

เพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบ

สรุปไดด้งัน้ี  

(1)  การสบัเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิด

ปลายทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทนุเป็นประจาํตามคาํสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนระบุไวล่้วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนใน

กองทุนเปิดปลายทางอกีกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความ

ประสงค ์ 

(3)  การปรบัสดัสว่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรอืหลาย

กองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์

เช่น ทุกรอบสามเดอืน เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดง

ความประสงค ์ 

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณี

ทีบ่รษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่

ยกเลกิตามเงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดด้าํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัสง่

รายงานยนืยนัการรบัคาํสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนสามารถโทรศพัทส์อบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและ

เวลาทาํการทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเกีย่วกบักองทนุ 

ไดแ้ก่ การซือ้หน่วยลงทุน (การชาํระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอน
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เงนิจากบญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการ

ปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดยสง่คาํสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่

บรษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทัว่ไปทีซ่ือ้หน่วยลงทุนของกองทนุน้ีเพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธนํิาหน่วยลงทุนไปจาํนํา

เป็นหลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถยกเลกิการทาํ กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั

ชวีติ และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วย

ลงทุนกบับรษิทัจดัการในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทน

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทกุแห่งทีร่บัจดัการ

กองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัชื่อ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการ บรษิทั

ประกนัชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั

ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ

ทีไ่ดร้บัคาํแนะนําเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบคาํเตอืนและคาํอธบิายเกีย่วกบัความ

เสีย่งของการลงทุนในหน่วยลงทนุ  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอน

การดาํเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 

ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจาก

การซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั

ชวีติอาจไม่เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดง

สทิธหิน่วยลงทุน (Fund Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจมคีวามล่าชา้

กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการโดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไม่

สามารถทาํรายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของบรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการทาํรายการผ่าน

บรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้น้ี 

เน่ืองจากบรษิทัประกนัชวีติจะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั

ชวีติในการรวบรวม และสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนั

ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อใน

การยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทนุ
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ในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีาร

ทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแหง่กาํหนด  

11.นอกจากน้ี สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใตเ้งื่อนไข และขอ้กาํหนดของบรษิทั

ประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผู้

ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ

หน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจาํปี  

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้าํเนินการจดัสง่รายงานหกเดอืน รายงานประจาํปีของกองทุน ใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัสง่รายงานแสดง

ฐานะการถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

 กรณีท่ีบริษทัจดัการมีการจดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปลีย่น

ใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดย

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง

เงนิกองทุนได้ ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั และในกรณีที่มค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิัทจดัการจะ

ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่

ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน

รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

ทัง้น้ี การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทัง้ปวง 

การทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จดัการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กําหนดใน

โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากสํานักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์

สิทธิในการ

ซื้อหุ้นสามัญ 

(ช่วง IPO)

อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

10 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)          การตัดสินใจลงทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด  

13 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)    

14 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

16 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  

17 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

18 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ

เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

แนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก Website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 

รายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทาํธุรกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

ตัง้แต่วนัที ่ 1 กนัยายน  2560  ถงึวนัที ่ 31 สงิหาคม 2561 

 

-ไม่ม-ี 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมได้

ที ่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทีบ่รหิารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

 

1. นายวนิ หรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ ์

3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้ 

4. นายวศนิ ปรธิญั 

5. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

6. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

7. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่Website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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