หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้
Principal Daily Fixed Income Fund (PRINCIPAL DAILY FIX)

• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้ ไม่ได้ถกู จำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงต่ำ
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลำดเงิ น ดังนัน้ กองทุนรวมนี้ จึงมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำกองทุนรวมตลำดเงิ น
• กองทุน รวมนี้ อำจมีกำรลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ มีสภำพคล่องต่ำ จึงอำจไม่ สำมำรถซื้ อขำยตรำสำรหนี้ ได้ในเวลำที่
ต้องกำรหรือในรำคำที่เหมำะสม
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำ
กำรลงทุนในกองทุน รวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บควำมเสี่ยงที่ อ ำจ
เกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุน รวมนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพ ย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ ำงหนั งสือ ชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้ เป็ นกำรแสดงว่ำสำนั กงำน
ได้รบั รองถึงควำมถูกต้ องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• บริ ษัท จัดกำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะปฏิ เสธไม่ รบั หรื อ ไม่ ดำเนิ นกำรตำมคำสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น ของผู้ส งั ่ ซื้ อ หรือ สัง่
สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำง
กฎหมำย ควำมเสี่ย งด้ำนภำษี หรือควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance
Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ ในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 15 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565

หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิลแต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้
คำจำกัดควำม :
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

กองทุน กองทุนเปิ ด กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

บริษทั จัดการ

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียน

หมายถึง บริษทั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ข าย หรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน

หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การจดทะเบียนหรือ ได้รบั อนุญาตให้ทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ขึน้ ทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ

วันทาการซื้อขาย

หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และหรือวันทีบ่ ริษทั จัดการ
ไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน และหรือ วันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งรับซื้อคืน ตามที่กาหนดใน
รายละเอียดโครงการ

วันทาการขายหน่วยลงทุน

หมายถึง ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.

วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทาการขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง มูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น ที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น ณ
สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี)

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกทีก่ าหนดในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
แก้ไขราคาย้อนหลัง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

หมายถึง แก้ ไ ขราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่
ถู กต้ อ งโดยแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลัง ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่
1

ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่ ว ยลงทุ น ของผู้ซ้ือ หรือผู้ข ายคืนหน่ ว ย
ลงทุ นที่มีราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้ อง หรือการจ่ ายเงิน ซึ่ง มีมู ลค่ า
เท่ ากับส่ว นต่ างของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไม่ ถู กต้ อ งกับราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง บริษั ท ที่ มีห ลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ บริษั ท ที่ มี
หลักทรัพ ย์ ซ้อื ขายในศู น ย์ ซ้ือ ขายหลักทรัพ ย์ หรือ บริษัท มหาชน
จากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ของสถาบัน
การเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลักทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ร ับอนุ ญ าตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒ นาธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสี่ ภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

กองทุนฟื้ นฟู

หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย

หมายถึง กองทุนรวมอีทเี อฟทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุล
เงินท้องถิน่ ในภูมภิ าคตามโครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่
สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของทีป่ ระชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)

กองทุนรวมวายุภกั ษ์

หมายถึง กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546

กองทุน AI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

กองทุน buy & hold

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้จน
ครบกาหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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กองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
กองทุน CIS ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
Property กองทุน infra และกองทุน Private Equity ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานอง
เดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน LTF

หมายถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน Property

หมายถึง กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

การลดความเสีย่ ง

หมายถึง การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (Speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของ
ทรัพย์สนิ ทีต่ ้องการลดความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี้

เงินฝาก

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอี่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

หมายถึง ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถ
เรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็ม
จานวน ณ เวลาใดๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

หมายถึง ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้ อ

หมายถึง ดัชนีทจี่ ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน

หมายถึง ตราสารทางการเงินทีม่ เี งื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

หมายถึง ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลังหรือ กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

หมายถึง ตราสารทีม่ รี ปู แบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ่ อกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศ
นัน้

ตราสาร Basel III

หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื้อหลาย
รายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธกี าร
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจ
ใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้อเสนอ
ขายยินยอมทีจ่ ะผูกพันตาม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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หลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
ธปท.

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

บค.

หมายถึง บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

บง.

หมายถึง บริษทั เงินทุน

บล.

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์

บลจ.

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทา
การซื้อขายได้ใน SET

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้
หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏใน
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

บริษทั ใหญ่

หมายถึง บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ ีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้
หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏใน
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

แบบ filing

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกาหนดให้
เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)

ผูม้ ภี าระผูกพัน

หมายถึง ผูท้ มี่ ภี าระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก
ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพเิ ศษ

หมายถึง มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
ถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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หน่วย CIS

หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึ่งอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทานอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรู ป
บริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

หน่วย Property

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุน้ กู้ระยะสัน้

หมายถึง หุน้ กู้ทมี่ กี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้

B/E

หมายถึง ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

Benchmark

หมายถึง ตัวชี้วดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้

CIS Operator

หมายถึง บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

Concentration Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน

Counterparty Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ู่สญ
ั ญา
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CRA

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ทกี่ าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก
5 ส่วนที่ 5

Credit Derivatives

หมายถึง Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้านเครดิตของ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ งจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไปยัง
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งมี
ภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณ์ทมี่ ผี ลต่อการชาระหนี้ (Credit Event) ของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
การประกันความเสีย่ ง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับ
การมีภาระผูกพันดังกล่าว

Credit Event

หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตามทีร่ ะบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

Credit Rating

หมายถึง อันดับความน่ าเชื่อถือทีจ่ ดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

Currency Risk

หมายถึง ความเสีย่ งด้าน FX

Delta

หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับ
ราคา Underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

Derivatives

หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Derivatives on Organized Exchange

หมายถึง Derivatives ทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขาย Derivatives

Discount Rate

หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ กี ารลงทุนทีจ่ ะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

DW

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกอง
ดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

FX

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ง
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

Group Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

7

Guarantor Rating

หมายถึง อันดับความน่ าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผู้
สลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

Interational Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

Investment Grade

หมายถึง Credit Rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

IOSCO

หมายถึง International Organization of Securities Commissions

IPO

หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ แรก (Initial
Public Offering)

Issue Rating

หมายถึง อันดับความน่ าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

Issuer Rating

หมายถึง อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

Market Price

หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

MF

หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

National Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ

NAV

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

Net Exposure

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

Non-Retail MF

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ่ง
อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

Notional Amount

หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ Derivatives

Obligation

หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข่ อ้ ตกลงตาม Credit Derivatives
อ้างอิงถึง (Obligation Category & Obligation Characteristics)

Options

หมายถึง สัญญาทีม่ ลี กั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC Derivatives

หมายถึง Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขาย Derivatives

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

8

P/N

หมายถึง ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

Portfolio Duration

หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

Product Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ

PVD

หมายถึง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

Regulated Market

หมายถึง ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ ้าเพื่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
ตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

Repo

หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน (repurchase agreement)

Retail MF

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail Mutual Fund)

Reverse Repo

หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repurchase
Agreement)

SBL

หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

Securities Lending

หมายถึง ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

SET

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share Warrants

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้

Single Entity Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา

SIP

หมายถึง Specific Investment Products

SN

หมายถึง ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

Sovereign Rating

หมายถึง อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตราสารมีถนิ่ ที่
อยู่ ซึ่งเป็ นการประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของ
ประเทศนัน้

TBMA

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สนิ เชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable
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Subscription Right)
Underlying

หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

หมายถึง World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Daily Fixed Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL DAILY FIX
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : 1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่ เสนอ
ขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 8,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 800,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ
หรือสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
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บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3.

วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนโยบำยกำรลงทุน ลักษณะโครงกำรประเภทและอัตรำส่วนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกในการลงทุนในตราสารหนี้ให้แก่ผลู้ งทุนทีส่ ามารถรับความเสีย่ งของตราสารหนี้ได้ โดยเป็ นการ
ลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือลงทุนได้ทุกวัน
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารแห่งหนี้
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 3.5 นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุน
รวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active
management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผอู้ อกตัว
ดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนตราสารหนี้ทมี่ นี โยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทงั ้ ภาครัฐและหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
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ทัง้ นี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืน อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง หรือ หลายอย่ างตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศ
ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดัง ต่ อ ไปนี้ เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็น ชอบหรือ มีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่ ม เติม ประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็น
ว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุ นภายใต้แนวทางที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จ าเป็ นต้ องแจ้งผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ นก่ อนการดาเนิ น การ ทัง้ นี้ ในกรณี ดังกล่ าวจะเป็ น ไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ย
ภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่
ถือว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 นี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมี
ข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ
P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุ คคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1-2.1.7
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตรา
สาร TS ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคา
แท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ
กองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit
ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตรา
สาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิ นฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมาย
ไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั
เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่
เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating
ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ี
ข้อมูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าว
ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่
มีขอ้ มูลราคาทีน่ ่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม Repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยืมเงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการ
การคานวณตามวิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตรา
สารตาม Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount
Rate))
4.4.2 ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1)
บริษทั จัดการต้องเรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่
สามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวัน
ทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1
เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตรา
สารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)
เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัย
ความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตาม
ข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo
จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุก
ธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับ
ชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ที่
โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความ
เสีย่ งของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ในกำรลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนฟื้ นฟู
ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันชีวติ

1.9

กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป

1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์
โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคาร
พาณิชย์ บริษทั เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระ
ผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อ
ได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี
Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น
Issuer Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating
ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดย
วิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิ ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถ
บังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการ
ให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือ
เมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit
Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดย
กรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มา
จากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระส าคัญ ของสัญ ญา ให้ ใช้ส ัญ ญาที่มีล ักษณะและสาระส าคัญ ของสัญ ญาตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุ น รวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุ น
บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

3
4

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(ห รื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื่ อ เป็ นการลงทุ นใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ต้ อ ง มี
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

5

6

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
Sovereign Rating อยู่ ใ นระดั บ Investment
Grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10%
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
Benchmark + 5%

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิ จ ขนาด และขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้ า แห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วัน ที่ลงทุ น ต้ อ งขึ้น ทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ Regulated
Market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. 10% หรือ
6.1.1 เป็ น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง หนี้ ก่ึง ทุ น หรือ SN ที่ ผู้อ อก 2. น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
จัดตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น้ ใน
benchmark + 5%
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุ ญ าตให้ประกอบธุ รกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ เป็ น
ตราสาร Basel III

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.1.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี
ลั ก ษณ ะท าน องเดี ย วกั บ บุ คคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระหนี้ > 397
วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2.Derivatives on Organized Exchange

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (Group Limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
อัตราใดจะสูงกว่า
กับบริษทั ดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ Group Limit
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2.Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45%
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ น
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
ปี ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุ
1.2 ธพ.
กองทุน
1.3 บง.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุ
1.4 บค.
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ทัง้ นี้เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุ
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
โครงการ ≥ 1 ปี
Reverse Repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ย นมือ แต่ MF ได้ดาเนิ น การให้มีการรับ
โอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่ กฎหมายกาหนด หรื อ มี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
2.3.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ ากว่า Investment Grade
หรือไม่มี Credit Rating
3
Reverse Repo
ไม่เกิน 25%
4
Securities Lending
ไม่เกิน 25%
5
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (nonInvestment Grade / unrated)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
Product Limit

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อกราย
ใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

อัตรำส่วน

1.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ลค่ าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability)
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อ น
ครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถั ดไป และยัง ไม่ ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุ ด บลจ. อาจนามูล ค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมู ล
หนี้สินทางการเงิน นัน้ จะต้อ งเป็ น ข้อมูล ที่มีการเผยแพร่เป็ นการ
ทัวไป
่ และในกรณี ที่ผู้ออกตราสารไม่ มีหนี้ สินทางการเงินตามที่
เปิ ดเผยในงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่ าสุ ด รวมถึง
กรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออก
ตราสาร ให้ใช้อ ัต ราส่ว นไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ลค่ าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่
ในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารได้ มีการยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงก าร (bond issuance program) ให้ พิ จ ารณ าเป็ น ราย
โครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อก
ใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ ากว่า Investment Grade
หรือ ไม่ มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุ นเพื่อ กองทุ น ภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดีย วกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่า วเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น โครงการ
(bond issuance program) ให้ พิ จ าร ณ าเป็ น ร าย โค ร ง ก าร
(อัต ราส่ วนตาม 1.2 ไม่ ใช้กับกรณี เป็ น ตราสารที่อ อกโดยบุ ค คล
ดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)
2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ นในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่มีล ักษณะครบถ้ วนดัง นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle
(US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำร
ลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่ถดั จากวันทีเ่ กิดกรณี
ดังกล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตาม
ข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
สามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการ
ต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนดังกล่าว
และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ทีล่ งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4)
แล้วบริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ
เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้
(2) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
4. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่ าวทัง้ นี้ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
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บริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับ การลงทุน ที่ไ ม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุน ไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการวันทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2

ดาเนิ นการแก้ไขให้ส ัดส่วนการลงทุน ของกองทุน เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนิน การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ที่การลงทุ นของกองทุ นรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนให้เปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัท จัดการจะไม่นับช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุ น ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนั บแต่ วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุ นรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุ น
จาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุน
จานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการ
ดังกล่ าวต้ อ งมีระยะเวลาเพีย งพอและเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น รวมทัง้ เมื่อ ได้ร ับมติจากผู้ถื อหน่ วยลงทุ นให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ วบริษัทจัดการต้องงดเก็บ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ นทุ กรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่ครบกาหนด 90 วันนั บแต่ วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ
บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนให้ผูท้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
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สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นนิตบิ ุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิ คุ คล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
5.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียด
ในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้
วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีที่
สามารถจาหน่ ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการ 1,500 ล้านบาท ทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า
1,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการเลิกกองทุน
เมื่อครบกาหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
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2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้า
มี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชี
ธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการ
เปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อ
จองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้”
ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียก
เก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการ
ยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคา
สั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
5.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
5.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
5.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนั น้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์
บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั
จัดการได้
5.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.3.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการ
ดาเนินการ
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
5.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รบั ชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่
ผูส้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
5.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
5.4.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.5.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี ดังต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) จาหน่ายหน่วยลงทุนได้มมี ูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท
(3) ในกรณีทมี่ กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วันนับแต่
วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
เจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
5.5.2 ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่ าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลา
ข้างต้น
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วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
สั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสาร
ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสาร
ตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม(สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุ นทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้
ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.1.2 สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
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อื่น
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นนิตบิ ุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้
วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทาการขายหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทาการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)) โดยต้อง
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้
ทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่ง
หักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษทั
จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชี
กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิ
เพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้”
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันเดียวกับวันทีท่ รี่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
เท่านัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
มอบสาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
6.2.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการ
ได้รบั เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วย
ทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผูเ้ รีย กเก็บ ทัง้ นี้บริษทั
จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
6.2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตาม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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วันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ ีการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
6.2.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
6.2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสั ่ง
ซื้อนัน้ ๆ
6.2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้
สั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่
สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
พิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติม
วิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
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2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ ีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
4. กรณีผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่ง
ซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั
จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและ
ให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทา
ธุรกรรมใดๆเป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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วิ ธีกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษทั จัดการอาจแจ้ง
เพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสำรประกอบกำรสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขำยคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทาการของสัปดาห์
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรชำระค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่ อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัท จัดการจะชาระเงินให้ผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุ น ภายใน 5 วัน ท าการนับแต่ วนั คานวณมู ลค่ าและราคาดังกล่าว
ตามที่ได้รบั การผ่อนผัน และหรือ กรณี ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุน คืนแก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุด
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือ
หน่ วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทชี่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือ รับ
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ซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
พิจารณาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั
จัดการได้
เงื่อนไขในกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
ข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ
3. ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั
จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง เว้น
แต่กรณี บริษัท จัดการได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคานวณมูลค่ าทรัพย์ สิน สุท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่ง
หนัง สือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณี ย์ ภายใน 5 วันท าการนั บแต่ วนั คานวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขาย
หรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
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ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemtion Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่น
ใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. กรณีผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน
3 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งขายคืนทาง
โทรสารของผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัด การไม่ได้รบั
เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้
บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรม
ใดๆเป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
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8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปิ ดให้บริการ ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสาร
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั จัดการได้ทา
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ สามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ที่
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษทั จัดการอาจ
แจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และ
นาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จาก
การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
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ถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
8.2.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบูร ณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็ นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั
จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
รำคำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายหน่ วย
ลงทุน ที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และ
บริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทางผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการขายหน่ วย
ลงทุนตามปกติของกองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามปกติของกองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุ นนี้ เป็ นกองทุ นต้นทางและผู้ถือหน่ วยลงทุ นสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วย
ลงทุ น หรือ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น สู ง กว่ าข้อ มู ล ที่ปรากฏตามสมุ ดทะเบีย นผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ การสัง่
สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ดังกล่าวมีผ ลท าให้ห น่ ว ยลงทุน ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน มีมู ลค่ าต่ ากว่ ามูล ค่าหรือ
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นประสงค์ที่จ ะ
สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุ ดทะเบีย นผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ไปยังกองทุ น
ปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารที่บริษทั จัดการ
กาหนด
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เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับปรุ ง เพิ่ม เติม วิธีการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน เพื่อ เพิ่ม ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่ งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่
ใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking)
อิน เทอร์ เ น็ ต หรือ สื่อ อื่ น ใดที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกั น ทัง้ นี้ ก ารให้ บ ริก ารดัง กล่ าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ” และ “การหยุ ดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณี อ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิท ธิในการขายหรือ รับซื้อ คืน หน่ วยลงทุน ไว้ในรายละเอีย ดโครงการ (ถ้ ามี) หรือ ในกรณี ที่
บริษั ท จัดการพิจ ารณาเห็น ว่าคาสั ่งสับเปลี่ย นใดจะมี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่ อชื่อ เสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณี บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นเงิน และจะชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่ อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้
ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคื นหน่ วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทั จัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่
ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสด ง
เหตุ ผ ลและหลักฐานการได้ร ับความเห็ น ชอบหรือ การรับรองข้อ มู ล ในรายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนวันอื่น และมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษทั จัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ยงั ค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่ :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สิน ของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกิน
1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็ นการไม่ข ายหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ที่รบั ไว้แล้ ว หรือ เป็ นการหยุ ดรับคาสั ่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท จัดการกองทุ น รวมมีเหตุ อนั ควรสงสัย ว่ าผู้ล งทุ น รายนั น้ ๆ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับการกระท า
ดังต่อไปนี้
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1. การกระทาที่เป็ นความผิดมู ลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ น การปฏิบัติตามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพ ย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษั ท จัด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถดาเนิ น การรู้จ ัก ลู กค้ าและตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็จ จริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่ นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการอัน เนื่องมาจากการที่บริษัท จัดการกองทุ นรวมรายเดิม ไม่ส ามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุน ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน
และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
11.2 เมื่ อ ปรากฏเหตุ ต ามข้ อ 11.1 และบริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมประสงค์ จ ะไม่ ข าย ไม่ ร ับ ซื้ อ คืน หรือ ไม่ ร ั บ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายอื่นและผู้ลงทุน ทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืน หน่ ว ยลงทุ น พร้อ มทัง้ แสดงเหตุ ผ ล แล1ะรายงานแผนการด าเนิ น การของกองทุ น รวมเปิ ดนั น้ ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการ
เปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขาย
คืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั มาแล้ ว หรือหยุ ดรั บคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
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และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทั
จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลา
่
ทีเ่ ห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่า วได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.98 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.98 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุ นเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกและการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนและกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน เช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารต่ างๆ ภาษี ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าใช้จ่ ายในการโอนหลัก ทรัพ ย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับหลักทรัพ ย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลักทรัพ ย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนและรับโอนหลักทรัพ ย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงิน ที่เกี่ยวข้อ งกับการบริหารกองทุน และหรือค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ ายอื่น ใดที่ทาให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
3.2 ค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วเนื่ อ งกั บการจัดท าบัญ ชีแ ละรายงานของกองทุ น เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญ ชีกองทุ น หรือ การจัดทารายงานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ อ งกับการขายและหรือ รับซื้อคืน หน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดท า ค่ าผลิ ต และ
นาส่ง คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่ วยลงทุ น หรือ เอกสารแสดงสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ นรู ปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุ ญาต คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงาน
การถือ หน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ในการซื้อขาย
สั บ เปลี่ ยน ห น่ วยลง ทุ น และค่ าใช้ จ่ า ย ใน การจั ด ท าและผ ลิ ต เอกส ารดั ง กล่ าวเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ วิธกี ารซื้อขายหน่ วยลงทุนที่
บริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผูล้ งทุน
3.4 ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการขอมติ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผถู้ อื หน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุ น การแจ้งผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
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3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บัญ ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมู ลการ
จัดการกองทุ นรวม เพื่อนาส่งแก่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่ รึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา
3.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
3.9 ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชาระหนี้ด้วยทรัพย์ สินอื่ น เช่น ค่าใช้จ่ ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
3.12 ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เช่ น ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้ สิน ของ
กองทุน
4. ค่ าบริก ารแก่ บุ ค คลภายนอก ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ค่ าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ชาระเงิน หรือ ทรัพย์ สิน อื่น ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถื อ
หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
วางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ น หลักทรัพ ย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษัทจัดการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ข้อ มู ล ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญา
ซื้อคืนเมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
13. ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด ให้ มี ก ารประกั น หรือ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ กองทุ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้ นี้เมื่อบริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศที่บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้ นี้เมื่อบริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศที่บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ในกรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดย
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ในระยะแรก
ทัง้ นี้เมื่อบริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศที่บริษทั
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ในระยะแรก
ทัง้ นี้เมื่อบริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศที่บริษทั
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สนับสนุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
อื่นๆ ระบุ :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใน
กรณีทผี่ ลู้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
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บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน / การรับซื้อ คืนหน่ ว ย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อ นไขที่บ ริษั ท จัด การอาจกาหนดขึ้น ในอนาคต เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวก และเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือหน่ว ยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัด
จากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทาง
บัญชีบริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีทมี่ ูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่ า
50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่
บริษทั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา
ทีแ่ สดงได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์ สนิ หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดย
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุ น
ทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจ
และประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ ง
ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถ
กระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวม
ประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
ขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติ
พิเศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษั ท จัด การจะค านวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทัง้ นี้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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หน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุ น
ล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั
จัดการจะประกาศในเวบไซต์บริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเวบไซต์บริษทั จัดการได้
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการ และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทาได้โดยไม่
ชักช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่อ งทางในการประกาศผ่ านทางช่อ งทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิย มตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
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(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีทมี่ ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์นนั ้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัท จัดการ อย่างไรก็ต ามในกรณี เกิดเหตุสุ ดวิสยั หรือเกิดเหตุข ัดข้องที่ไม่ ส ามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ ของบริษัท จัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิประกาศทางช่องทางอื่น ที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั
จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีทเี่ หตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับ
แต่วนั ทีพ่ บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีร่ าคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
วันทีร่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจาก
วันทีพ่ บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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(ค) สาเหตุทที่ าให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ุกต้องภายในวันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ทมี่ ีการแก้ไขราคาตาม (2)ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซ้อื หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกัน เพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้อ ง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
ส าเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล ในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัย ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุน ของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อ ง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน ของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่า ยเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่
การที่ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ องมีสาเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ไม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลักทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ ายของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรือ ศู น ย์ ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้ อง หรือจ่ ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ นจ านวนเท่ ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการ
จะจ่ ายเงินของกองทุ น เปิ ดเป็ น จานวนเท่ ากับส่ว นต่ างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ ผู้ข ายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วย
ลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ น การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ข ายคืน หน่ ว ย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัด การจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่
การที่ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ งมีส าเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลักทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ ายของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรือ ศู น ย์ ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนราย
ใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ ายเงิน ของกองทุ น เปิ ดเพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ถูกต้อ ง เช่น ค่าใช้จ่า ยในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา :
17.5.1. ชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
17.5.2. ชื่อทีป่ รึกษากองทุน :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
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ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร : 02 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2551
19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
19.1 การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษัท จัดการกองทุน รวมได้ดาเนิ น การไปตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือ ว่าผู้ ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ ปวงเห็ น ชอบให้ ดาเนิ น การดัง กล่ าวและมี ผ ลผู ก พัน ตามมติ มติข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ห้
ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิข องผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้น
แต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ล ะชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ มติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ล ะชนิ ดที่ได้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบี่ ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริห ารจัดการใดๆ ของกองทุน นัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุ ไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน และหนั งสือ ชี้ช วน เว้น แต่ กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั กงาน สมาคม และ/หรือ
หน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณี ที่เป็ นกองทุ นรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุ น
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ
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55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การได้กระทาตามมติของผู้ถือ หน่ วยลงทุน
ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบรวมทัง้ แจ้ง
ไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความ เสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัต ราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผถุ้ ือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบ โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวต้องไม่มผี ลกระทบอย่าง
มีนัยสาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ย นแปลงประเภทของทรัพ ย์ สิน ที่ก องทุ น รวมลงทุ น หรือ อัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
6. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่
จัดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติม โครงการในเรื่องดังกล่าว
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชน
แล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ ในกรณีดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิม่ ช่องทางในการขา ยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิม่ จานวนผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
(ง) การเพิม่ ความถี่ของการส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานการณ์
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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(จ) การลดเวลาส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
(5) การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ดให้เป็ นไปตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต.
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่บริษัท
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิใ นการใช้วิธีก ารในการด าเนิ น การตามความเหมาะสม หรือ วิธีก ารอื่น ใดที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่ งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ ว ย
ลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน รวมนัน้ เว้นแต่ กรณี ที่กองทุ นรวมมีการแบ่ง ชนิดหน่ วย
ลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นไม่ เท่ากัน ให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่ถือหน่ ว ยลงทุน ชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่ งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ให้ได้รบั มติผู้ถือ หน่ วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิดหนึ่ ง ให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะแจ้ง การดาเนิ น การดัง กล่ าว โดยติด ประกาศที่ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ ติด ต่ อ ของ
ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น ภายใน 15 วัน นั บแต่ วนั ที่ได้รบั จดทะเบียนเพิ่ม
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไป
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ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป คือ 1,000 บาท หรือตามทีก่ าหนดในรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan)
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัว่ คราว บริษทั จัดการอาจกู้ยมื
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการและ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุ นรวมต้องเป็ น การควบกองทุ นรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุ นรวมตัง้ แต่ 2 กองทุน รวมขึ้น ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่ อเมื่อได้รบั มติ ของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุ น
รวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุน ปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลักเกณฑ์ ใน (1) ของวรรคหนึ่ ง ให้ถือ ว่ าได้ร ับมติข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในการแก้ ไ ข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุน เปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ
สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ว่าด้ว ยการกาหนดวิธีปฏิบัติในการขอความ
เห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ในการขอมติจากผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนั งสือแจ้ งมติ
จากผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยเปิ ด เผยข้อ มู ล ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ควรทราบเกี่ย วกับการควบรวมกองทุ น อย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ณ วัน ท าการสุ ดท้ายของสัปดาห์ ล่ าสุ ด และผลการดาเนิ น งานล่าสุดของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่ างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ มีก ารควบรวมกองทุ น แล้ ว โดยต้ อ งมีรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ประเภทและวัต ถุ ประสงค์ ข อง
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและจาก
กองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน รวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงิ นของกองทุน รวม
ใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิ นการเกี่ยวกับการจ่ ายเงิน ปั น ผล (ถ้ ามี) ก่ อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงิน ปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่ าใช้จ่ ายในการควบรวมกองทุ น และค่ าใช้จ่ ายที่ จ ะเกิดขึ้น จากการดัง กล่ าวที่จ ะเรีย กเก็บจากผู้ ถือหน่ ว ย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย หลัง จากมี การควบรวมกองทุ น เช่ น ค่ าใช้ จ่ าย ความเสี่ ย ง หรือ สิ ท ธิป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การ
ควบรวมกองทุ น แล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่ วงระยะเวลานั บแต่ วนั ส่ งหนั งสือ นั ดประชุม หรือ หนัง สือ ขอมติเพื่อ ควบรวมกองทุ น ถึงวัน ที่มีการควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้
ณ ที่ท าการทุ กแห่ ง ของบริษั ท จัด การ และจัดให้มีการประกาศเรื่อ งดัง กล่ าวไว้ ณ สถานที่ติดต่ อ ทุ กแห่ ง ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่
ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ
และสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้น แต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ประกาศแก้ ไ ขหรือ เพิ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอีย ดข้างต้ น บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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5. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษทั จัดการอาจขอให้สานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
6. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
7. ข้อจากัดการโอน
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
8. การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
9. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน จากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ ีอยู่ในปั จ จุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการรับ
ผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์
ซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ เพื่ อ กองทุ น (soft dollar) ที่ บริษั ท จัด การก าหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะจัด สรรการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึง ลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุ น
ด้วย
(2) ในกรณีที่บริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
10. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิปรับปรุ งเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม และ/หรือแก้ ไขวิธีการจัดส่ งเอกสาร ข้อมู ล หรือ รายงาน
ต่างๆบริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อ มู ล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอด
หน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่ง
ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื
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หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
11. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่น ฐานอยู่ ประเทศอเมริก า (ซึ่งรวมถึงดิน แดนของประเทศสหรัฐ อเมริกาหรือ ที่
ประเทศสหรัฐ อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทมี่ ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ ือ Green Card
ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึงผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สนิ จองบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับการ
สั ่งซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็ นต้นไป
13. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติ
อเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้
นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้ จะได้ร ับ ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กาหนดให้สถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่ว มผู กพัน ตนตามข้อ กาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ร ับฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริษั ท จัดการและกองทุ น รวม (โดยบริษัท จัด การ) จึงเข้ าผู กพัน ตนเพื่อ ปฏิบัติ ต าม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุ คคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืน ยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนั งสือแสดงการเสียสิทธิในสัญ ชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่เป็ นลู กค้าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ แ ละ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุน
หรือ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น โดยรวมได้ ร ับ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้น หากมี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือ หยุ ดให้บริการ และดาเนิ น การคืน เงิน ลงทุ น ตามมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ยวข้องอัน จะทาให้กองทุ น อาจต้อ งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือ ถูกปิ ด
บัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั บิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
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ลงทุน ที่เข้าข่ ายเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ น บุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนิน การตามข้อ กาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
14. ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ไม่มภี ูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัย อ านาจแห่ งกฎหมายดัง กล่ าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้อ กาหนดในโครงการขัดหรือ แย้ง กับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ ม ั ติ จ ากส านั ก งาน หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมได้ที่ บริษัท
จั ด การโดยตรง ห รื อ ที่ website ของบริ ษั ท จั ด การ (www.principal.th) และส านั ก งาน ก.ล.ต .
(www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรหนี้
1.
2.
3.
4.

นายวิน พรหมแพทย์, CFA
นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
นายปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ั ด การกองทุ น ทั ง้ หมดได้ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การ
(www.principal.th)

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจำกกำร
ลงทุน
- ไม่มี รำยงำนกำรรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมดจำกกำรที่บริษทั สังซื
่ ้อขำยหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และจด
ทะเบียนเพิม่ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และภายใต้ขอ้ กําหนด ดังนี้
1) บริษทั จัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื่นคําขอจดทะเบียน คิดเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไปของจํานวนเงินทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ มีมูลค่าครัง้ ละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามความในข้อนี้ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่า
หน่วยลงทุน
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) ชี้แจงและดําเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั จัดการ
แสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงการใดแล้ว หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้
ไม่ถงึ 35 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทุนได้มมี ูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจําหน่ ายหน่วยลงทุนและให้ถอื ว่า
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง และบริษทั จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(9) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(10) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(11) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

1

ข้อผูกพัน
(12) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(13) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี ําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(14) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคํา
สั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ําหนดใน
รายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกําหนด
(16) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(17) จัดทํารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั
จัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับ
กองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(18) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหก
เดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบ
ระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือน
หลังสําหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(19) จัดทําและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสําหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ
และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน
และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทําและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิ
ทิน บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้น
รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลําดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดําเนินการอย่างน้อย
ด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทํารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทําและจัดส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดทําและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด และจัดทําและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกําหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถ้ามี)
(21) จัดให้มผี ูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(22) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ
แปลงสภาพ จําหน่าย จ่ายโอน ชําระ รับชําระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(24) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(25) แต่งตัง้ ผูช้ ําระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(26) ดําเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตามสิทธิ
ของกองทุน การดําเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(27) ดําเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(28) ดําเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(29) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียม
ตามอัตราทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(30) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว
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เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั ่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทํา
หน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงิน
ต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจําหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน
โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของ
กองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จากการไม่สามารถดําเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกําหนดเวลาตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทํารายงานการดําเนินการตามคําสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย การจําหน่ายหลักทรัพย์ จัดทําบัญชี
และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย รับชําระ ชําระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุน ตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
(5) จัดทํารายงานการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิใน
การจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของ
หลักทรัพย์ทมี่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดย
ทันทีทผี่ ูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
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บริษทั จัดการ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คําสั ่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการคํานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความ
ผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คํานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตาม
วิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมาย
หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจําเป็ นทํา
ให้วธิ คี ํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกําหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทํารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6
เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทําและนําส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชี
ของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลําดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ ําระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชําระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะ
ดูแลตรวจสอบให้ผชู้ ําระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ ําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ประกาศกําหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามคําสั ่งของผูช้ ําระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดําเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสาร
ทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ ําระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคําสั ่งของบริษทั จัดการหรือคําสั ่ง
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ข้อผูกพัน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี ํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ ําเนินการตามทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่ง
มอบให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดย
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
มีอํานาจดําเนินการตามทีจ่ ําเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่นื
ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
(6) ในกรณีทผี่ ูด้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดําเนินการให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ข้อผูกพัน
ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกําหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อ
ได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคําสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทําได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทํา
ได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกทม. 10400
โทรศัพท์ 02-273-2997 / 02-470-3207 โทรสาร 02-470-1995-7
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เลขที่ 100/2 อาคารว่องวาณิช ตึกบี ชัน้ 22 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9500
5. ผู้จดั จําหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธ.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ ําหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนหรือให้คําแนะนํา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คําแนะนํา
(2) ให้คําแนะนําแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ ําเป็ นต่อ
การตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคําสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชําระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทํารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ ข้อเท็จจริง
ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดําเนินการอืน่ ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(14) ดําเนินการอื่นใดตามทีก่ ําหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียน
กองทุนกําหนด
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทําการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทํา
การตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการตามหัวข้อ "การชําระ
บัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดําเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สําหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สําหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทํารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทําและนําส่งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ ําการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
15. กําหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
16. วิ ธีการชําระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระ
หนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นําทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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ผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้คนื ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่มี
เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ย
เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชําระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชําระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจ
นําเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชําระหนี้ตามตราสาร
แห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ บริษทั จัดการจะนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะดําเนินการให้ผู้
ถือหน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี้ได้ เป็ นผูม้ ีสทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษทั
จัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระ
หนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระ
หนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าว
มารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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การชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ ําหนด เท่านัน้
17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํ าหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ ําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ ําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจํากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดํานินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางทีส่ ํานักงานกําหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ
การดําเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดําเนินการ
ดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ ําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ ําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามทีก่ ําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน
และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รบั
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ ําการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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รวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) การขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ี
กําหนดระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นํา
ความในข้อ (2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
(4) เมื่อสํานักงานมีคําสั ่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
(5) เมือ่ การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.2. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.3. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่า
อาจมีการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปเพื
่
่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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การเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดาํ เนินการแจ้งให้บริษทั จัดการหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง
และหลักฐาน ซึ่งในกรณีทไี่ ม่มกี ารชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ น
การจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างแท้จริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการทําการ
แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งได้ หรือ
ดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างแท้จริง
22.2. การดําเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้
บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคําสั ่งซื้อและคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทําการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ 22.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษทั จัดการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชําระ
บัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดําเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นไป
ตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทําและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทําและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทํารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกําหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทํารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่
ครบกําหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทําและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงาน
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ข้อผูกพัน
(6) การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี าร
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชําระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ําระบัญชีทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชําระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทําการอย่างอื่น
ตามแต่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ ําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ ําระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตก
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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