
 

 

 

 

 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  โกลด ์ อินคมั , CIMB - Principal Gold Income Fund (ชื่อย่อ  : CIMB -PRINCIPAL iGOLD) โดย
การเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  โกลด ์ อินคมั  มีการลงทุนในต่างประเทศ  จึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นที่ลงทนุ ณ ต่างประเทศ 

 กองทุน น้ี  มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศที่
กองทุนไปลงทุน  และเน่ืองจากกองทุน น้ี  เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ ู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาที่
กาํหนด 

 ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือม ูลค่าหน่วยลงทุนจากการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ  ตอนสิ้นวนัทาํการไม่ใช่ราคาทองคาํที่ซื้อขายระหว่างวนั  
ซึ่งราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุ อาจต่างจากราคาทองคาํที่สามารถซื้อขายได้ระหว่างวนั (Real-Time Pricing)  

 กองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผ ูล้งทุน
สถาบนั และชนิดผ ูล้งทุนกล ุ่ม  ทัง้น้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ีได้ ผูล้งทุนควรศึกษาข้อม ูล
ของหน่วยลงทนุท ัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ   

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมที่ม ีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีม ูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ
กองทนุแต่ละชนิด 

 สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิบริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะส ัน้ ทัง้จาํนวน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ น้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน  เม ื่อ เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี  เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ู้ลงทุน  และ  
ผูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่กองทนุ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก ็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อ ใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 สิ้นสดุวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 

คาํจาํกดัความ  :  
โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม   หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั  
หน่วยลงทุนชนิด  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 
รบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  พรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-R) 
หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์

อนิคมั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-D) 
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั (ชื่อยอ่ 

: PRINCIPAL iGOLD-A) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์

อนิคมั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-I) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์

อนิคมั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-C) 

บรษิทัจดัการ     หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์    หมายถงึ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่าย 
       หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต  
ใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์    หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ     หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย     หมายถงึ วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่าํหนดใน 
       รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่าํนกังาน  
       คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั 
       จดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอื 
       คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่าํนกังาน  
       คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสัง่ 
       รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศ 
ของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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ลงทุน (ถา้ม)ี  และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ีตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   หมายถงึ ทุกวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศ 
 ของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
 ลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก 
 การรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตัง้แต่ 
 เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น 

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ 
  วนัทาํการขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
  (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน    หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
       ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื  
        หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอื 
       ชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั    หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที ่
       ถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม ่
       ถกูตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา     หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย 
       ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่ม ี
       มลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบั 
       ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วย 
       ลงทุน  

บรษิทัยอ่ย     หมายถงึ บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่ 
       รอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั  
       จาํกดันัน้  

กจิการ      หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
       หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน  
       จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

สมาคม      หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด 
       ทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยม ี  
       วตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย ์
       ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.    หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์    หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุอง
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
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ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร 
(Speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื
ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร
ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 
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1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั
หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ
ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า 
โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็น
ประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม
หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 
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บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
กาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
จดัการ 
     กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
     ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนสว่นบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 
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หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอื 
2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญา
ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 
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Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมา
คาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
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Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 
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SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระ
หน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ และธนาคาร 
                               อสิลามแหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังาน  
                     คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 
                     ทีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

   1.1. ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 

   1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : PRINCIPAL Gold Income Fund     

   1.3. ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iGOLD 

   1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

   1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

   1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไมก่าํหนด  

   1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

   1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไมก่าํหนด 

   1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี

   1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

   1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วย          
ลงทนุที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

   หากบรษิทัจดัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรให ้
   สามารถนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังาน 
   คณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการ 
   เพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดยไมต่อ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนหรอืไมก่ไ็ด ้โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยถอื 
   วา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที ่

   (1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที ่
  สามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   (2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

   (3) กรณีทีไ่มส่ามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได ้หรอืไมส่ามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนใน 
  กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการ 
  ลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม 

   (4) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้  
  กองทุนเพือ่สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

   (5) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อวา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000   หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

ชื่อย่อ  รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

2. PRINCIPAL iGOLD-D  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

3. PRINCIPAL iGOLD-A  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

4. PRINCIPAL iGOLD-I  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 50,000,000 หน่วย 

5. PRINCIPAL iGOLD-C  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1.00 หน่วย 

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

ชื่อย่อ  รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

2. PRINCIPAL iGOLD-D  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

3. PRINCIPAL iGOLD-A  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 หน่วย 

4. PRINCIPAL iGOLD-I  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 50,000,000 หน่วย 

5. PRINCIPAL iGOLD-C  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1.00 หน่วย 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชื่อย่อ  รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

2. PRINCIPAL iGOLD-D  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

3. PRINCIPAL iGOLD-A  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

4. PRINCIPAL iGOLD-I  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

5. PRINCIPAL iGOLD-C  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชื่อย่อ  รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

2. PRINCIPAL iGOLD-D  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

3. PRINCIPAL iGOLD-A  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

4. PRINCIPAL iGOLD-I  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 

5. PRINCIPAL iGOLD-C  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่าํหนด 
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2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

2. PRINCIPAL iGOLD-D มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

3. PRINCIPAL iGOLD-A มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

4. PRINCIPAL iGOLD-I มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

5. PRINCIPAL iGOLD-C มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. PRINCIPAL iGOLD-R จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

2. PRINCIPAL iGOLD-D จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

3. PRINCIPAL iGOLD-A จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

4. PRINCIPAL iGOLD-I จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

5. PRINCIPAL iGOLD-C จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมูลค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ 
    ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ 
    ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคําในต่างประเทศ และต้องการโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคาํ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ทรพัยส์นิทางเลอืก  
      การลงทุนของนโยบายการลงมนุในทรพัยส์นิทางเลอืก : ทองคาํ 
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      รปูแบบกองทุนรวมทองคาํ (Gold Fund) : กองทุนรวมทองคาํแบบทัว่ไป 
3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
      ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust 
      กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สงิคโปร ์(SINGAPORE) 
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง

ต่างประเทศ  
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี
3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน  
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหววตามดชันีชีว้ดั และ 
                 บางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ Gold London PM Fix และปรบัดว้ยตน้ทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีล่งทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั
ดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพยีง
กองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคาํแท่ง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของ
ราคาทองคํา ซึ่งบรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์นิวยอรก์ ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์ตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ น และตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง ทัง้น้ี 
กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
สงิคโปร ์เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน และนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหน่ึงไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน  
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2)  สว่นที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายุ
ไมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3)  กรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัยส์นิที่ลงทุนในต่างประเทศ  ทัง้น้ี 
จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)  รวมถงึจะ
ไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ี
ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 
grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสาร
หรอืที่ผูอ้อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเทา่นัน้  

อน่ึง ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถเขา้ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์หรอืกรณี
ที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของ
กองทุนต่างประเทศตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มนีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัอย่างมนีัยสาํคญั หรอื
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยสาํคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการ
ลงทุนหรอืค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อ
กองทุนต่างประเทศกระทาํความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ํากบัดแูลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกล้เคยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัเห็นว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุน
ดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิี่จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคยีงกบั 
กองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์หรอืกองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ดทะเบยีน
ในประเทศอื่น โดยถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึง่ในการพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทั
จดัการจะพจิารณาโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อยา่งไรกต็ามหากบรษิทัจดัการไมส่ามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืดาํเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้
ในสภาวการณ์ปกต ิกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลีย่ในรอบปีไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหน่ึงไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี มใิหร้วมถงึช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการนับตัง้แต่
วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และหรอืในช่วงระยะเวลา ประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลิกกองทุน  
อยา่งไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรอืการลงทุนในกองทุนหลกัไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นตน้ และ/หรอื ในช่วงระหวา่ง
รอการอนุมตักิารเพิม่วงเงนิลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จําเป็น
และสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
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ลงทุนจํานวนมาก   ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนด
ได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไมส่ามารถลงทุนตามสดัสว่นการลงทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และ
ปรากฎวา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีาร
ลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไม่
มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูคา่ทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ปลายทาง 

2. ยอดรวมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทาํการใด
ตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักลา่วบรษิทัจดัการดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

2. ปฎบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

3. รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน
รบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการใหบุ้คลากรที่
เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการ
ดงักลา่ว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารดําเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่นําเรื่องการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิ
กองทุนดงักลา่ว 

รายละเอียด กองทนุ SPDR Gold Trust:  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 
Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รที ่

  ไมแ่สวงหากาํไรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
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มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อ  :  SPDR Gold Trust 
ประเภท  :  กองทุนรวมอีทเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก (New 

York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ต ล าด ห ลัก ท รัพ ย์ สิ ง ค โป ร์  (Singapore Stock 
Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรพัย์
ฮอ่งกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคยีงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคําหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดัการทัง้หมดของ
กองทุน ทัง้น้ี กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั   

กองทุนไม่มนีโยบายลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตีวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุน
ของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) และตราสารหน้ีทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(non-investment grade)  

คา่ธรรมเนียม  :  ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคีา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
- คา่ Marketing Agent  0.15%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 
- คา่ Sponsor   0.15%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 
- คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ (ประมาณ)  0.10%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

Trustee : BNY Mellon Asset Servicing 
Custodian : HSBC Bank USA, N.A. 
Website  : http:www.spdrgoldshares.com 
วนัจดัตัง้กองทุน : 12 พฤศจกิายน 2547 
Marketing Agency :  State Street Global Markets, LLC 
กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภท
เฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) ทีม่หีน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดังกล่าวมี
นโยบายลงทุนในทองคาํแทง่ เพือ่สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทองคาํ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต
กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
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1.1  ตราสารหน้ี 
1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.1.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  
1.2 ตราสาร Basel III 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้ง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E 
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อก
ตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
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1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุน

นัน้ 
1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวม

ฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

 ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็น

ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี 

ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 

ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ

ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรอืผูค้า้

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้

นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอื

มหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุน

ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ 

บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีล่งทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการทํา
สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1   ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

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 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2   ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

 1.2.1  พนัธบตัร 
 1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
 1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ 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 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  
1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้ง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

P/N ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
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2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ 
ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอื
เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่
เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3.  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
สาํหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่ง
เพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีาร
จาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมี
นโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุน
รวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น≥80% 

ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั ้น ทัง้น้ีหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็น
กรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และ
คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 
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ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก
ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1.   ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
  ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้อง

เป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  
ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2    เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่

จะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล
โดยหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนที่
เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด 

4.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 
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5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ 
บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 
       อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ 
       ต่างประเทศ : 
       บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิ 
       ของกองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
       ประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่น 
       การลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล

เป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ

ผกูพนัมภีมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 

National Scale ซึง่ประเทศนัน้

ตอ้งม ีSovereign rating อยูใ่น

ระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 5% 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   25 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกวา่ 

(1)    10% หรอื 

(2)    น้ําหนกัของทรพัยส์นิที ่

        ลงทุนใน Benchmark + 

        5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัที่

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้

ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที ่

              ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม

ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั 

นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบุิคคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) เป็นผู้

ออก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม reverse 

repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% 

เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ

โครงการ < 1 ปี   ให้

เฉลีย่ตามรอบอายุ

กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั 

MF ทีอ่ายกุองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  

ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรบั

โอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรอืมี

เงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

 

ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 

25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ี

กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

(single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ ี

credit rating 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
4.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อที่

ตวัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 
 

5 Derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

(Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่ ี

อยู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ี
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั
ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel ของผูอ้อก

รายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้น

งบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด โดยไม่ให้

นับรวมมูลค่าหน้ีสินดังกล่าว ของเจ้าหน้ีที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกู้ยมืจากกจิการที่เกี่ยวขอ้ง

กนั เป็นตน้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงิน

ตามที่เปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด  รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบ

การเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่

ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา

สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า 

investment grade หรือ ไม่ มี  credit rating ให้  บลจ . 

ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผู้

ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา

สารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -    ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วได้
จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ
กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  
GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิี่
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทั
จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาด

คุณสมบตั ิและจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
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(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนทีก่าํหนด  

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี  
(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit)  

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 
เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ  

(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํ
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนแลว้แต่กรณี และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้  

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ 
(4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย  
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดย

ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุน
ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้  

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่ําหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักลา่วทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการ
บรหิารจดัการกองทุนดงักลา่วเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมี
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การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะที่
ซํ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักลา่ว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการ
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่าํหนด 
และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่าํหนด
นัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1) ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4) 
(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว   
(3)  เมือ่ครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน
ทีก่าํหนด” 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้
ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
(1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการ
ในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตาม
ทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุน

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วแต่กรณี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสําเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนั
นบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัท
จดัการจะไมน่บัชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั 
โดยวธิกีารดงักลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบ
กาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ 

ชื่อย่อ คาํอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดขายคนืหน่วย 
   ลงทุนอตัโนมตั ิ 

PRINCIPAL iGOLD-R 
เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอ
จากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไมต่อ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขาย
คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดจา่ยเงนิปันผล PRINCIPAL iGOLD-D 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัิ
เป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

3. ชนิดสะสมมลูคา่ PRINCIPAL iGOLD-A 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้าก
สว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั PRINCIPAL iGOLD-I 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัิ
เป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุม่ PRINCIPAL iGOLD-C 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะกาํหนดสาํหรบัผูล้งทุนกองทุนสาํรองเลีย้ง
ชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เทา่นัน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพื่อ
ลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุม่ได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุนกาํหนด ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 
เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี

กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั พรอ้มกบัคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้
ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่
ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ที่ทําการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผู้
มอีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   35 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถ้าม)ี โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล หน่วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั และนําสง่ไดท้ี ่ 
(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ทางโทรสารได ้ 
ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขที่
ระบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ
ทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนั
ทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบง่
ตามชนิดหน่วยลงทนุทีก่าํหนด  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 
บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอื
ดราฟต์ ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน) คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
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สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั” 
(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อ
จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั”  

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ข
โครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีก
เกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด์ อนิคมั” ซึ่งเป็น
กองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ไดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุใน
ใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
โดยรวม 

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะ
สง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวนัที่ส ัง่ซื้อ และได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จาํนวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบ
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มี
ผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดย
ใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่า
ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุน
ที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิัท
จดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
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ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 

35 ราย  
(2) กรณีทีจ่าํหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีลูค่าน้อยกวา่ 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็

วา่การจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การพิจารณายุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิทัจดัการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 
15 วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่ว ันที่ครบ
กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

 เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ราคาตาม
มลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

 ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะดําเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เวน้แต่ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีที่
สมควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา
จ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผู้ดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซือ้หน่วยลงทุนผา่นทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเตอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่
วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวั
จรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

      - บรษิทัจดัการ 
      - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

      หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํ  
      การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

      6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คย 
     เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

  6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการให ้
    ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วน 
    สว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจ 
    จะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการ 
    ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
    ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

 ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  
    (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
    ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนั 
    และเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

  6.2.1.2. สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน 
                        รวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบ 
                        เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต 
                        จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  
กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรอง 
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 สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  
 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา  
   ถกูตอ้ง  
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบ 
   อาํนาจ หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1.  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2.  สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน     
ทางโทรสารได ้หรอื 

3.  วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทํา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้ทําการ 
ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท   หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล : ไม่
ตํ่ากวา่ 1,000 บาท  ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท   หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
: ไมต่ํ่ากวา่ 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ : ไมต่ํ่ากวา่ 1 บาท    

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทนุ 
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1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค 
ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

 ทัง้น้ีการชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบรษิัทจดัการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้  

 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคําสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทั
จดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
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 ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักลา่ว ถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร
ผู้เรียกเก็บ ทัง้น้ีบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มี
ผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนที่
ส ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิทัจดัการทํา
รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ  

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
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สว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

 วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

  บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในคําขอเปิดบัญชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

  เงือ่นไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (automatic teller machine)   

(ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

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

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

 ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไม่
มกีารทาํธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัดาํเนินการทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทาํ
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การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมม่ ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานสิน้สดุตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชทีี่
จะจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

  7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

  1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัท
จดัการดาํเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนลดลง  

  2.  บรษิทัจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุน
สุทธทิี่เกิดขึ้น (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่เกินจํานวนเงนิสดที่
กองทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการ
คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   47 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจากการดําเนินงาน
ดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะคํานวณโดยราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชีกองทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ดาํเนินการดงักลา่วแลว้  

3. บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถัดจากวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่
กําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  เมือ่บรษิทัจดัการไดด้าํเนินการจา่ยเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีาร
และบุคคลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั
เงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่
บรษิทัจดัการดาํเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตน
ไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิทัจดัการจะถอืวา่รายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”
มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ”  หรือเอกสารอื่น
ที่บริษทัจดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื บรคิณฑ์
สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทั
จดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การดําเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนง
การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอือาจทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทาํธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบั
การฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็
ของหน่วยงานผู้มอีํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรอืไม่
ดาํเนินการดงักลา่ว  และใหถ้อืวา่การดาํเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย
แล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการดําเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไข
รายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืขอ้ห้ามใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณา
จา่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ม ี   
ชนิดสะสมมลูคา่  : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดให้ผูถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่ง
ใดอย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลา
ทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการ
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ขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปน้ี เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคืน และหลกัฐานการขายคืนซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี) โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน   
(ถา้ม)ี  

 

7.4.2.2   การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลา
การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามข้อ 
“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
โดยบรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดแ้สดงความประสงค์แลว้ หรอืโดยนําเงนิค่า
ขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
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เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอื
โดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถ
ชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนื
เงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
และได้ทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีํานวนตํ่ากว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนื
นัน้ๆ  

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ และผู้ถอื
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมกาํหนด 
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4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสดุทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามข้อ 
“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ที่
ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงือ่นไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)        
 (ถา้ม)ี 

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  
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2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ํา
ได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดาํเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสาร
และตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ
ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูที่
ไดร้บัทางโทรสาร 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

6  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :   

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศชว่งเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักลา่วทีเ่วปไซตข์องบรษิทั
จดัการ เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื
ลว่งหน้า และหลกัฐานการขายคนืลว่งหน้าไมซ่ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่อ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วย
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ลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดก่อนวนัเปิดให้บรกิาร ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว โดยจะตดิประกาศรายละเอยีดก่อนเปิดใหบ้รกิารทีท่ี่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.2 วธิกีาร วนั
เวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการ
ไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนํา
เงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมือ่ไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดใน
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และ
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไป
ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด 
เมื่อบรษิทัจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอื
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เพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้ 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการ
ของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ได้
ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลา
ทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
ส ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมือ่บรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ 
ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่
บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชี
กองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และ
เงือ่นไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   56 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงือ่นไขวนัและเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน 
ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการ ที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  
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ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณ
ได้ ณ สิ้นวนัทําการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนสาํหรบั
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ใน
ระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
ที่บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
มจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า 
(ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชี
ข ัน้ตํ่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่
สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้าม
อตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
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- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้
สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทั
จดัการพจิารณาเหน็วา่คําสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9.    การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทุกรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ
ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิด
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   59 

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่อง
ดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง
ขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา
สัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทํา
การ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ 
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี 
เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิ
กวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละทาํใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แล
ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัการกระทํา
ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มี
อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย
การดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระทาํไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิด
นัน้ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการ
ก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขาย
คนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว
หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผู้ที่ได้มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลนั 

12.  การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : 

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   : ไมจ่า่ย     
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ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : จา่ย   
ชนิดสะสมมลูคา่     : ไมจ่า่ย    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : จา่ย 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไมจ่า่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  
1. กองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุ

ตามชว่งเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปัน
ผลแลว้แต่กรณี และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จา่ยเงนิปันผล เพือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.  กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการ
จะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลของ
หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผลโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 
(1) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจ

พจิารณาผอ่นผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น 
(2) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้

ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
(3) สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั

ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพือ่จ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไมร่ะบุชื่อผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล 
ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัสาํหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผลทีข่ายในชว่งระยะเวลาที่
ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.กอ่น ดาํเนินการจา่ยเงนิปันผลในแต่ละครัง้ 
และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไมนํ่าเงนิปันผลจาํนวนดงักลา่วไปใชเ้พือ่การอื่นใด 
นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  
ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผล : 
1. บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีที่ได้รบัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน  
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2. บรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่มอ่าจจา่ยเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไมนํ่าเงนิดงักลา่วมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะนําสง่
เงนิดงักลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทุนรวม :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 
ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดสะสมมลูคา่ : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่

   คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล :  ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่

   คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
ชนิดสะสมมลูคา่  :  ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่

   คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่ 

  คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่

  คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่
    คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล  :   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11  ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่
    คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
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ชนิดสะสมมลูคา่  :   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11  ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนที ่
    คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่
    คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนที ่
    คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ  
  ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ 
  ไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ 
  ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ 
  ไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่าํนวณ 
  ไดเ้ป็นรายวนั  

มลูคา่ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  
  ไมม่ ี 

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
     ไมม่ ี 

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

   ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
          ของกองทุนรวม 

   รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
1.  ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอ

ขายครัง้แรก ซึ่งเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมคี่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ตามจํานวนที่จ่ายจรงิ โดย
ทางบญัชจีะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน ค่าที่
เกดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. และคา่ใชจ้า่ยต่างๆทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 
3.  คา่โฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทนุ ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ

จดัสมัมนาเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้า่ยในการลงนาม
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ในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ย
ดงักลา่วรวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 
4.1    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายใน
การโอนหลักทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอน
และรับโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัทาํบญัชแีละรายงานของกองทุน เชน่ คา่ธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชีกองทุน หรอืการ
จดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่า
ผลติ และนําสง่คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่
ซื้อหน่วยลงทุน คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตร
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถ้าม)ี 
รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติ
เอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่
ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด 
เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน 
รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพือ่นําสง่แก่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6    ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทาํตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชําระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทาง
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กฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจํานํา จํานอง ปลด
จาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้
ใหบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 
สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม
หน้ีสนิของกองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่า
ประกาศหนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น คา่ใชจ้า่ยในการ
สอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชี
กองทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้
เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุน
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้อง
บรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ 
เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  หรือเมื่อได้ร ับคําสัง่จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน  ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กําหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อ
แจง้ข่าวสารขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุน
โดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
12.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซือ้คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

        15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย  
  หน่วยลงทุน 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย 
  หน่วยลงทุน  

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนื 
  หน่วยลงทุน  

ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนื 
  หน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูคา่  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนื 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนื 
  หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่  : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนื 
  หน่วยลงทุน  

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ           :  อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล                              : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่                                 : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                             : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล่งทุนกลุ่ม                                 : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี
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กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล                               : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่                                  : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                              : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                              : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

    ตามทีจ่า่ยจรงิ 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ธนาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่ส ัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทุน 
กองทุนจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การสัง่ซือ้หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนกองทุนจะเรยีกเกบ็ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่า
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในการสัง่ซื้อหรือสัง่ขายหลักทรัพย์ เช่น  ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์
ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามทีก่องทุนจะถกูเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราคา่ใช่จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยน้ี์ใหส้รอ้ดคลอ้งกบัอตัราคา่นายหน้า
ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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3. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 กรณีเป็นกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง :  
บรษิทัจดัการจะไมค่ดิค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น แต่คดิค่าใช่จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นอตัราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.3 โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

กรณีเป็นกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง : 

บรษิทัจดัการจะไม่คดิค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้กองทุน แต่คดิค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์น
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.3 โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัอตัราค่า
นายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ โดยจะประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุนแห่งของบรษิทัจดัการ 
และ ณ สถานทีต่ดิต่อทุนแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ใชเ้ป็นสถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืที ่www.PRINCIPAL.com 

4.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการ   ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้าํเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่า
เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทาง
ทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอื
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิหรอืตามอตัรา
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการ
อาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทั
จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ 

หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะคํานวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทําการถดั
จากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทาง
บญัชีบรษิัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
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4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 
50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
4.1  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละที่ไม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่

บรษิทัจดัการเรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณ
ตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บรษิทัจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอื
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยจากทีไ่ด้

ระบุไวใ้นโครงการ  
(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย  

(ก)  ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  
(ข)  จดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี   
(1.2)  แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม

หรอืคา่ใชจ้า่ย  
(1.3) ใหเ้พิม่คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้า่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และหรอื

คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย  

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการ
นบัแต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่น
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย  

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่วไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ  
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(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่น
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย 

15.6. หมายเหตุ : ไมม่ ี

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง:  

16.1.  วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2.   เงือ่นไขพเิศษ :  
1. กองทุนมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไม่

เทา่กนั  
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเทา่กบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถกูปันสว่นตาม
สดัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

 ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม
ในสว่นทีล่งทุนในประเทศ รวมกบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ 
เพือ่ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทาํการคาํนวณมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

 ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักลา่วไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ทีอ่า้งองิจากแหลง่อื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ เชน่ อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX 
ณ วนัทาํการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบ
อื่นใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด 

 สาํหรบัการคาํนวณมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารลงทุนทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบีย้ บรษิทั
จดัการจะคาํนวณโดยใชม้ลูคา่เงนิตน้บวกดอกเบีย้คา้งรบัจนถงึวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวม กรณีเป็นตราสารประเภทมสีว่นลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortized Cost) เป็น
มลูคา่เงนิตน้ โดยวธิกีารตดัจาํหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไมต่่างจากวธิี
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยา่งมนียัสาํคญั 

     วิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  
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 กองทุนมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ้งมกีารแบง่การคาํนวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

 การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน 
และปันสว่นใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองวนั
ก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใช้
มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน  

 หลงัจากนัน้ ปรบัปรงุรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลที่
จา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกัคา่ธรรมเนียม
และมลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

 ทัง้น้ี มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่าํนวณ จะตอ้งมมีลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ศนูย ์การปัน
สว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอยา่งที ่1 การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 15,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (ชนิด
สะสมมูลค่า) และสมมติมดีอกเบี้ยค้างรบัในวนัแรก 3,000 บาท รวมทัง้มยีอดซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม 
5,000 บาท และยอดขายหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

 กองทุน
รวม  

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 
(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ)  

ชนิดจ่ายปัน
ผล  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

ชนิดสะสม
มลูค่า  

 

ชนิดผ ูล้งทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียม
การขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

15,000.00 - - 15,000 - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 18,000.00 - - 18,000 - 
            
รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไมม่ ี - - ไมม่ ี - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ  18,000.00 - - 18,000 - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั ( / 365)         
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% (0.53) - - (0.53) - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%   (0.05) - - (0.05)  
      
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 17,999.42 - - 17,999.42 - 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  1,500.0000  - - 1,500.0000 - 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)   11.9996 - -  11.9996 - 

วนัต่อมา เพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ และขายคนืหน่วยลงทุน 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ 5,000 บาท และขายคนืหน่วยลงทุน 1,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุของวนัก่อนหน้า  (บาท) 17,999.42 - - 17,999.42 - 
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รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ (+5,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-1,000) 

 
5,000 

(1,000) 

   
5,000 

(1,000) 

 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธก่ิอนหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ  21,999.42 - - 21,999.42 - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั ( / 365)            

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07% 
 

(0.64) - - 
  

(0.64)  - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% (0.06) - - (0.06) - 
         
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 21,998.72 - - 21,998.72 - 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
 
-  หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ =5,000 / 11.9996 = 416.6806 
หน่วย 
-  หน่วยลงทุนลดลง = 1,000 / 11.9996 = 83.3361 
หน่วย 1,833.3445  - - 1,833.3445  - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 11.9992 - - 11.9992  - 

 

ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายปันผล และชนิดผู้
ลงทุนสถาบนัเพิม่เตมิ และการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธกิรณีมกีารจ่ายเงนิปันผล และขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ 

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผล/ ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถอืหน่วยชนิดจ่ายปันผล ผู้ถอืหน่วย
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและผูล้งทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.15 บาท/ หน่วย  

กองทนุรวม  ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ 
(เปิดใหม่)  

ชนิดจ่าย
ปันผล  

(เปิดใหม่) 

ชนิดสะสม
มลูค่า  

 

ชนิดผ ูล้งทนุ
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

   หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ชนิดจา่ยปันผล และผูล้งทุนสถาบนัเพิม่เตมิ 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ10,000 บาท ชนิดจา่ยปันผล 15,000 บาท และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

50,000,000 บาท) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  
(บาท) 21,998.72 - - 21,998.72 - 
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท)           
1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ(+10,000) 10,000.00  10,000.00     

2) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดจา่ยปันผล (+
15,000) 15,000.00 15,000.00   
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3) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
(+50,000,000) 50,000,000.00      50,000,000.00  
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิ่อนหกัคา่ใชจ้า่ยของ
กองทุน  50,046,998.72 10,000.00 15,000.00 21,998.72 50,000,000.00  
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 
365)  

          

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.29) (0.44) (0.64)   
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั (+vat) = 0.80%        (1,095.89)  
  รวม (1,097.26)     
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107%   
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (146.71) (0.03) (0.04) (0.06) (146.58) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 50,045,754.75 9,999.68  14,999.52  21,998.02  49,998,757.53  
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ10,000 / 
11.9992 = 833.3889 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดจา่ยปันผล 15,000 / 11.9992  = 
1,250.0833 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 / 11.9992  = 
4,166,944.4629 หน่วย 4,170,861.2796  833.3889 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.9989  11.9988 11.9988 11.9988 11.9989 
วนัต่อมา จา่ยเงนิปันผลใหผู้ล้งทุนชนิดจา่ยปันผล ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ล้งทุนชนิดขายคื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนัก่อนหน้า  
(บาท) 50,045,754.75 9,999.68  14,999.52  21,998.02  49,998,757.53  
การจา่ยเงนิปันผล/การจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนื
หน่วยอตัโนมตั ิ (บาท) 

(625,354.19)      

จา่ยเงนิปันผล/คา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
0.15 ต่อหน่วย 

          

- ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ= 833.3889 X  0.15 = 125.01 (125.01)          
- ชนิดจา่ยปันผล     = 1,250.0833 X  0.15 =   187.51   (187.51)       
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     = 4,166,944.4629 X  0.15 = 625,041.67    (625,041.67) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิ่อนหกัคา่ใชจ้า่ยของ
กองทุน 49,420,400.56 9,874.67 14,812.01 21,998.02 49,373,715.86 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( /           
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365) 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%   (0.29) (0.43) (0.64)  
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนั (+vat) = 0.80%        (1,082.16)  
  รวม (1,083.52)     
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107%  (144.87) (0.03) (0.04) (0.06) (144.74) 
 (คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน)            
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)  49,419,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 49,372,488.96 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ125.01 / 11.9988 = 10.4185 หน่วย 4,170,850.8611  822.9704 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.8487  11.9984 11.8484 11.9985 11.8486 

               ตวัอยา่งที ่3 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่เพิม่เตมิ   

   กองทนุรวม  ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทนุ

อตัโนมตัิ 
 

ชนิดจ่าย
ปันผล  

 

ชนิดสะสม
มลูค่า  

 

ชนิดผ ูล้งทนุ 
สถาบนั  

 

ชนิดผ ู้
ลงทนุกล ุ่ม 
(เปิดใหม่) 

หน่วยลงทุนเพิม่จากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 10,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนั
ก่อนหน้า  (บาท) 49,419,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 49,372,488.96 -- 
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท)         

 
  

1) รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 
(+10,000) 10,000.00   

 
 10,000.00 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิ่อนหกัคา่ใชจ้า่ยของ
กองทุน  49,429,172.17 9,874.35  14,811.54  21,997.32 

49,372,488.96
10,000.00  

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 
365)  

           

- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.07%  (0.29) (0.43) (0.64)   
  เฉพาะชนิดผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุน
กลุม่(+vat)= 0.80%        

(1,082.14)
(0.22)  

  รวม (1,083.72)     
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) 
= 0.107%  
(คดิอตัราเทา่กนัทุกชนิดหน่วยลงทุน) (144.90) (0.03) (0.04) (0.06) 

(144.74)
(0.03) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 49,427,943.55 9,874.03  14,811.07  21,996.62  49,371,262.08 9,999.75  
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จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  

  หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 10,000 / 11.8487 
= 843.9744 หน่วย 4,171,694.8355 822.9704 1,250.0833 1,833.3445  4,166,944.4629 843.9744 
มลูคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)  11.8484  11.9980 11.8481 11.9981 11.8483 11.8484 

 

2.  บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1)  คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์
ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ  

(ข)  วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค)  วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า
หน่ึงเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนั
ทาํการถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิห้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทํา
การ และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  

(2)  ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั  
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(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ
สถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน 
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการ
ประกาศหนงัสอืพมิพไ์ด ้ 

ทัง้น้ี การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ โดยชอ่งทางอื่นแทนการ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัเช่น ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ หรือ
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุน
จะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคํานวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง 
โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามที่
คาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(4.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคําสัง่ซื้อ

ขายคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว  

(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ําหนดไว ้ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงัน้ี  
(ก)  การคํานวณมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ

ตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักลา่ว 

เงือ่นไขพเิศษ:  
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1.  บรษิทัจดัการอาจไมค่าํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  
1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณี

ที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

  2.  เมื่อมเีหตุที่บรษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุดงักล่าว ประกาศ 
                   ราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
                  ภายใน 1 วนัทาํการถดัไป 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
หนงัสอืพมิพร์ายวนั ทัง้น้ี บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีป่ระกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนงัสอืพมิพ์
รายวนัเชน่ประกาศเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  
1.  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอื

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 
วนัทาํการนบัแต่วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ํา
การของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึ่งทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อ
การคํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บรษิัท
จดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งดว้ย  

2.  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป 
และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคา
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หน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 
และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง  
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดั

จากวนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคา
ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้สาํเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไมส่ง่รายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัท

จดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี  
(ก)   กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเอง
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เป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้
และจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่
กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้าย
คนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี 
(ก)   กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)   กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้าย
คนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 
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4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เงนิชดเชย
ราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี
17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี
17.5.  ทีป่รกึษา : ไมม่ ี 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 เดอืน ตุลาคม 
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2556 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19.  การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่
มตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไมเ่ทา่กนัใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของ
จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใดใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

 
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้ 
 
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ย
ละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการ
นบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ วธิกีารแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

3.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิห้
แกไ้ข  

4.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
คน และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่อยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากทัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิ
ตามจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

6.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืวธิกีารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืเพือ่เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กาํหนด บรษิทัจดัการจะยืน่คาํขอเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
แลว้ และคาํรบัรองของผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากสาํนกังาน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมือ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัคาํขอและเอกสารหลกัฐานที่
ครบถว้นถกูตอ้งตามทีก่าํหนดแลว้ ใหถ้อืวา่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ข
เพิม่เตมิโครงการได ้

การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมือ่ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :   

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักลา่วตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดง
ตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี  
3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) ไดร้บัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
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(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไมไ่ดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้ใหมภ่ายใน14 
วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) 
ของวรรคหน่ึง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้ร ับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  
ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตลิ่วงหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ย
ของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมติ
ดงักลา่ว  
(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวม

กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จํานวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบั
กจิการทีด่ําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการ
สดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท
และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน

รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   85 

(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการได้ส่งหนังสอืนัด
ประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งสําเนา
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัที่การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทํา
การของบรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทั
จดัการรู้หรอือาจรูถ้ึงการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและ
สมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
ใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
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เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

(ก)   กองทุนดงัต่อไปน้ี 
1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
2. กองทุนประกนัสงัคม  
3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ 
5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6.  
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิ
หรอืวดั เป็นตน้  

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดย
เป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผา่นบญัชแีบบ
ไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร  
(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี  
(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่ง

ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะ
ในชว่งระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึง
ปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง  

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุน
สาํรองเลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักลา่วต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี 
เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว  

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดั
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การถอืหน่วยลงทุน ไดไ้มเ่กนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจาก
สาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร  

(ง)    กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอื
หน่วยลงทุนไดแ้ต่ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดย
ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุน
รายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมอทีเีอฟ”  
“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี  
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่

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

7.   การทาํธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต  

8.   การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 
(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการ
กําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื  
 รายงานต่างๆ  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลู
ให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูล
เกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สําหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
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ลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้
สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 
รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงั
ดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภท
ตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั
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ฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าว
ก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรอืบรษิัท
จดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) ให้คํายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
นําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกบั
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรอืได้ดําเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  
(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
     ดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย 
     ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย 
     ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 
     โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที ่
     เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทาํเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร
ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ย
เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด)
เทา่นัน้  
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื 
ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่
สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะ
เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่ดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนา มในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมน้ี ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฎทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 

ต ัง้แต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวนัที่  31 ตลุาคม 2561 
 

- ไมม่ ี- 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 

 
รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 
1. นายวนิ  พรหมแพทย ์
2. นายวทิยา   เจนจรสัโชต ิ
3. น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์
4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
5. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
6. นายธนา เชนะกุล 
7. นายวรณุ ทรพัยท์วกุีล 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติ ี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีีเอส วคิเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั(มหาชน)         การตดัสินใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

14 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จํากดั(มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จํากดั 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

20 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั เหตุผลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


