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สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 11 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี, CIMB - Principal Daily Fixed Income Fund     

(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL DAILY FIX) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี ไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์ห้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํา่

เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ กองทุนรวมน้ีจึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องตํา่ จึงอาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ี

ต้องการหรอืในราคาท่ีเหมาะสม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็ว่า

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด     

ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้  

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เดล่ี ตราสารหน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 
 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิแต่งตัง้ 
 

 

 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           1 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี 

คาํจาํกดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี  

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที่ขาย หรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี  

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ํา

การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน

ราย ล ะเอีย ด โค รงก าร  ย ก เว้น  วัน ห ยุ ดต าม ที่ สํ านั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศให้บริษัทจดัการหยุดรบัคําสัง่รบัซื้อคืน ตามที่กําหนดใน

รายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั

ทาํการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ 

สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอื 

                                                                      ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั  
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แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิัทจํากดัทีต่ลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มี

หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรือบริษัทมหาชน 

จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั

การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรพัย์ที่ได้รับอนุญาตและจด

ทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทที่เกี่ยวกบัการ

จดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่า

ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล

เงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง 

(Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ 

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

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้น
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ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 

หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนดงักล่าว

จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และ

กองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่

มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอืน่ใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญา

ใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 
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เงนิฝาก 1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่

เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนื

เงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

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

ผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล

ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาล

ต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํา้ประกนั แต่ไม่

รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล

สถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ในต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู้

เสนอขายหลายราย 

2. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการ

จดัการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม

หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์
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บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทนุ 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตให้

ทาํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อื

หุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อื

หุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดให้

เป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก 

ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้ง



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           6 

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอืน่ใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร

เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บคุคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 

สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้ง

ชาํระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 

(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทน

หรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั
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ราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการ

ทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) 

ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ

สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่น

การลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้

สลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง

ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 

Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
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National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย

ออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบั

ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives 

อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจา

ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสาร

นัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที่

ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 

Agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities Borrowing and Lending) 
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Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ที่

อยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศ

นัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ

เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           10 

ช่ือบริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ท่ีอยูบ่ริษทัจดัการ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แข วงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Daily Fixed Income Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL DAILY FIX  

1.4. ประเภทโครงการ :   

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :   

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 8,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน : 800,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.7.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.8.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ

เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/

หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการ

ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลง

เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวมนโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการประเภทและอตัราส่วนของ

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหน้ีใหแ้ก่ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งของตราสารหน้ีได ้โดยเป็นการ

ลงทุนทีผู่ล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารแห่งหน้ี 

3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : - 

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทนุในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน 

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active 

management) 

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

(1)  ดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

(2)  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคํานวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบั

น่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 

ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่น

ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก

ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคม
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บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ

วดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวั

ดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน

เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนตราสารหน้ีทีม่นีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวต้ราสารแหง่หน้ีทัง้ภาครฐัและหรอืเอกชนทีม่คุีณภาพ มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอก

ผลโดยวธิอีื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

ทัง้น้ีกองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 

และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล

โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็

ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่

แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วย

ลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่

ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1 ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารหน้ี 

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3 หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8 ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
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1.3 ตราสาร Basel III 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่

ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่

กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอื

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1   มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้

1.2.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ

กองทุนนัน้ 

1.3   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุน

รวมฟีดเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมาย

ไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ

ตอ้งม ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่

เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
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2.5  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ ี

ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าว

ตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่

เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ที่

มขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ี

ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่

เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของ

กองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการ

การคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตรา

สารตาม Reverse Repo  

4.4   การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) 

บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

สามารถใชใ้นการทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์

หรอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนั

ทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) 

เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตรา

สารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) 

เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า

กว่า และมกีารกาํหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยั
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ความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม

ขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo 

จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุก

ธุรกรรมทีก่องทุนมอียูก่บัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบั

ชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิที่

โอนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความ

เสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่

คู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบ

ธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแตล่ะรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์

โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคาร

พาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระ

ผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋

ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อ

ไดเ้หน็ 
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3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ี

Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่ี

นโยบายการลงทุนในตราสารทนุ กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดย

วธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถ

บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่ 

วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดย

กรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้า

จากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสญัญาตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบั

ระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
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3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน 

บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รฐับาลเป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่ เกิน  10%  เมื่ อ เป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 

National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี

Sovereign Rating อยู่ ในระดับ Investment 

Grade) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน SN หรอืศุกกู ทีผู่อ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%   

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุนใน 

Benchmark + 5% 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           19 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated 

Market  

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานอง

เดยีวกบับุคคล   ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.2 ธุรกรรมดังน้ี  ที่คู่ส ัญญามี Credit Rating อยู่ ในระดับ Investment 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 15%  

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมภีูมลิําเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit Rating 

แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี

Sovereign Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade)  

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

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

Grade 

       6.2.1 Reverse Repo 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แล้วแต่

กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

Reverse Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives) 

- ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% 

เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่

เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 

ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ

กองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุ

กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี 

เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรบั

โอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมี

เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ี

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน

ทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า Investment Grade 

หรอืไมม่ ีCredit Rating 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

6.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อ

ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-

Investment Grade / unrated) 

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทนุไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั 

Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และศุกูกของผูอ้อกราย

ใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)  ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสนิดังกล่าว ของเจ้าหน้ีที่มีความ

เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบ

การเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการ

จดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 

3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็น

รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่

และมี Credit Rating อยู่ ในระดับตํ่ ากว่า Investment Grade หรือไม่ม ี

Credit Rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน

ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล

ดงัน้ี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 

9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี  โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

ระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุ เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด

คุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

  (2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่

เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
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  (3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ

มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้

เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี

ตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํ

รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 

(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดย

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์

ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1    จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่

กรณี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั

จดัการ 

1.2  ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่

สดัสว่นการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัชว่ง

ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร

ดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการ

ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรื่อรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ

รวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํ

การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
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หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวม (เฉพาะ

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม

ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด

ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร

ได ้ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่

สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการ 1,500 ลา้นบาท ทีก่าํหนดใน

รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ

หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 

1,000 บาท  

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
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ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หนํ้าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุน

เมื่อครบกาํหนดอายุกองทนุของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

น้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้

ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชี

ธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี” 

(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใชธ่นาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อ

จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี” 

ทัง้น้ี การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทนุทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีก

เกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการกาํหนด และหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํ

สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

5.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

5.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่คาํสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้

ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้ 

5.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์

บรษิทัจดัการจะสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทั

จดัการได ้ 

5.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
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จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการ

ดาํเนินการ  

5.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั

ชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

เกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัชาํระ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ

จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่

ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

5.4.2  ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั

จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไดจ้รงิ  

5.4.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผู้

ส ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

5.5.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปน้ี ใหก้าร

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง  

(1)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีลูค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาท 

(3)   ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันบัแต่

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน

ภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิค่าจองซือ้

หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานัน้ไดอ้นั

เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ

เจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้

ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ สาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

5.5.2 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ด

ทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน

แต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่

บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
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หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา

ขา้งตน้ 

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุใน

คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิด

บญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั

จดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนื

เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 

วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสาร

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสาร

ตวัจรงิไมว่่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทาํการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม(สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) 

6.2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่้

ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ี

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ที่

บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2   สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
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กรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทนุรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง

อื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร

ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัทาํการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทาํการของ

สปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ

ขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยตอ้ง

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท  

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้

ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่

หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
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สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี” 

(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใชธ่นาคาร

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

เพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี” 

ทัง้น้ีการชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ

เรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบใุนคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

เท่านัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะ

มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ

ไดร้บัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้าํรายการเพื่อจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วย

ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

จากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะดาํเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทั

จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดาํเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1   บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทั

จดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวน
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หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตาม

วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม

สดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2   ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3   บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่

ซือ้นัน้ ๆ  

 6.2.4.4   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5    บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่ด

ทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรร

แต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้

ส ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่

สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

พจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ 
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สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิ

วธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิ

อตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต 

หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ทาํการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน  

4. กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ

ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่

ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทั

จดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและ

ใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํ

ธุรกรรม  ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วย

ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอย่างหน่ึง โดย

กรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่

บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้

เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี่

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั

จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทาํการของสปัดาห ์

ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั

ทาํการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าว

ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุด

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อื

หน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้

แจง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           34 

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบใุนคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระเงนิให้

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

พจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั

จดัการได ้ 

เง่ือนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้าํ

รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่า

ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่ากว่าจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทกุแห่งของบรษิทั

จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมุดทะเบยีนผู้

ถอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทั

จดัการอาจชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 

วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่ เวน้

แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผอ่นผนัระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่

หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณ

มลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการนําสง่

และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย

หรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
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รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทน โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemtion Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบรกิาร      ธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิ

อตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่น

ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

2. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 

3 วนันบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่ขายคนืทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้

บรษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพือ่ความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีารทาํธุรกรรม

ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

 

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 

มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร

อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํ

รายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กาํหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ

เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของ

บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขอรบัไดท้ี่

บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ

แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และ

นําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้าก

การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
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รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการกาํหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 

น.  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่าํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ

เป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และ

บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทางผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุนตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ที่

สมบรูณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนตามปกตขิองกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วย

ลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากวา่มลูค่าหรอื

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทนุ

ปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่

ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็

ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทั

จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง

ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) 

อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํ

การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีที่

บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชือ่เสยีงของบรษิทัจดัการหรอื

กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่าํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
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ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจ

เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่

ไดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง

เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทั

จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 

1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  
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1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มอีํานาจ

ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ

เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 

และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน

รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ 

โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล แล1ะรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้

สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบั

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย

คนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป
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และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่

เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.98 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.98 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

ทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

ทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายในการเป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  1.98 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม 

2. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและการเสนอขายหน่วย

ลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบั

กองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ือง

กบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน เช่น  

3.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้

ขายหลักทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน

หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุ้นกู ้ค่าใช้จ่ายในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนั

การเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้

กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการลงบญัชีกองทุน หรอืการจดัทํารายงานที่

เกีย่วขอ้ง  

3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลิต และ

นําส่ง คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อนุญาต คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงาน
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การถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย

สับ เปลี่ยนห น่วยลงทุ น  และค่ าใช้จ่ าย ในการจัดทํ าและผลิต เอกสารดังก ล่าวเป็น

ภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนที่

บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ

สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น หนงัสอืชี้

ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการ

จดัการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน 

และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

3.6 ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทุนเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษา

กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ

ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่

เกดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา 

3.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด 

3.9 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา

กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ

ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่

เกดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั 

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก

อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย 

3.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหน้ีสนิของ

กองทุน 

4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ

หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี

เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ

ชําระเงิน หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

วางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
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7. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้

ปฏบิตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสาร

ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน  

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญา

ซือ้คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว  

12. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด 

หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม 

14. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้น้ีเมื่อบรษิทั

จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีก

เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้น้ีเมือ่บรษิทั

จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของ

มลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดย

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนสาํหรบัการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก 

ทัง้น้ีเมื่อบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของ

มลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนสาํหรบัการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก 

ทัง้น้ีเมื่อบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สนบัสนุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อื่นๆ ระบุ :  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           46 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่

ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน

กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ ให้

เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้

ดาํเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการ

โอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้

ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่า

การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอื

ตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็น

ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอื

ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การคาํนวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ 

หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษี

ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดั

จากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทาง

บญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่

เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 

50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่

บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตาม

มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรา

ทีแ่สดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่นัน้  
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15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดย

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ด้

ระบุไวใ้นโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

หรอืค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่

ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการ

นบัแต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น

การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

หรอืค่าใชจ้่าย 

15.6. หมายเหตุ : 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

2. บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมใช้

มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุ  

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหน่ึงเดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัทาํการถดัไป 

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ 

โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(2) ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั

จดัการจะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีท่กุแห่งที่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทุน

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลู

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่

บรษิทัจดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่

ชกัชา้ 

 ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
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เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่ง

ที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่ง

ที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตาํแหน่งที ่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น 

(3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุเปิด 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทั

จดัการจะจดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการเพื่อให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้           50 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบั

แต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะ

วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1)  จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมี

รายการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2)ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ

การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สาํเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่าง

ของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น

จาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่

การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
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หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่

ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการ

จะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย

ลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่

ถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเอง

เป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่

การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุราย

ใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร

จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการ

จะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของ

บรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี
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17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน :  

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2551  

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ

มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวน

หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน

รวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้

บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
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ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 

และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากทัง้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ :  

1.   มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป คอื 1,000 บาท หรอืตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดการซือ้หน่วยลงทุนแบบ

อตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan)  

2.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื

เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

(2) ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้ 

(3) อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทนุ คาํสัง่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ

การทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

4. การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

4.1 การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละ

กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2)  ในกรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่

กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ติ

โดยเสยีงขา้งมากด้านใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หาก

บรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชุม

ครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้

แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมติ

ของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบดว้ย 
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การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี  พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั

กองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอ

มติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหาก

ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผู้

ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดย

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการ

ขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม” 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อน

วนัประชมุ หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการ

รบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบ

รวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 

ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อตัรา

ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที่ดําเนิน

ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของสปัดาห์

ล่าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม 

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ

ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท

และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก

ผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย 

(3)   ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)   สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)  การดําเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 

(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผู้ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เชน่ ค่าใชจ้า่ย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เมื่อบรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน

แลว้ บรษิทัจดัการจะสง่สาํเนาหนังสอืนดัประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงั

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัส่งหนงัสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอ

มต ิ 

4.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัทีก่าร

ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 
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4.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวม

กองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน

รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก

แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ยของ

แต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท

จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู

ได ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม

รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ

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

5.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังาน

พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย

ดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

6.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม

นัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

7.  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทนุดงัต่อไปน้ี 

1.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.   กองทุนประกนัสงัคม 

3.   กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

5.   กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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7.   กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.   กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิ

ไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนที่

มไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจด

ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพีหรอื

รบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบั

การรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั

จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทนุ ไดไ้ม่เกนิ

สดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)    กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนได้

แต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

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

สภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

8.  ขอ้จาํกดัการโอน 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถือหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

9.   การทาํธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

10. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดังกล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั
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ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศูนย์

ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar) ที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ที่อาจมไีว้ไดข้องกองทุน

ดว้ย  

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น

รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

11.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย

ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการ

จดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น 

ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

12.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

(1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือที่

ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 

ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2)  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุ้นสว่น เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ

สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4)  ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

(5)  กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ

สัง่ซือ้ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้น้ี มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มถุินายน 2556 เป็นตน้ไป 

13.  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

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

จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิ

ทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบั

บญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ

อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ 

นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กาํหนดและ

หลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั
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หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา

ความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่

สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้

ไป และเงนิลงทนุทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝาก

และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 

FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ 

FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบั

การทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุน

รวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ

ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและ

กองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 

ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตาม

หวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู

เมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุน

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั

ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรอื
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หลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ

ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม

ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ

เป็นการกระทาํเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ 

FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิด

บญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการ

ไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการ

กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด บริษทัจดัการมีการ

จดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็น

และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน

รวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั

จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
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กองทุนรวมน้ี ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 
รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 เมษายน  2561  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัท

จัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสํานักงาน ก.ล.ต . 

(www.sec.or.th) 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี 

 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์

3. นางสาววรวรรณ  เจรญิสนัตภิาพ 

4. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้ 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th) 

 
 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

 - ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหน้ี) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


