หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้
Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI)
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำรเท่ำนัน้
• กองทุนนี้ ไม่ถกู จำกัดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทัว่ ไปจึงเหมำะกับผู้ลงทุนที่รบั ผลขำดทุน เสี่ยงสูงได้
ท่ำนัน้
• กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ ไม่เสนอขำยกับผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยเป็ นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชี พภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษทั จัดกำรเท่ำนัน้
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ มีนโยบำยที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบ
แทน ทำให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับ
ควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัวไป
่
• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรที่ มีลกั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรือ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงเนื่ องจำกกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุน ในกองทุน เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุน
ในกองทุนนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมี
ข้อสงสัย ให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึ ง
ควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำย
นัน้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 14 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2565

สำหรับกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพภำยใต้กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำร
เท่ำนัน้
1 2 3 4 5 6 7 8 8+
ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

4

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาจากัดความ
ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนทีจ่ ะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.2 ชนิดกองทุนรวม
3.3 ประเภทกองทุนรวม
3.4 นโยบายการลงทุน
3.5 นโยบายการกู้ยมื
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.7 การลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
3.8 ลักษณะพิเศษ
3.9 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
3.10 การลงทุนในต่างประเทศ
3.11 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ
3.12 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน
3.13 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง
การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
การจ่ายเงินปั นผล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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48

17.
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22.

ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
ข้อกาหนดอื่นๆ
การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้อผูกพัน

หน้ ำ
52
53
53
57
62
62

รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
คำจำกัดควำม / คำนิ ยำม :
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือกองทุนเปิ ด

หมายถึง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

หนังสือชี้ชวน

หมายถึง หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
พรินซิเพิล ตราสารหนี้

บริษทั จัดการ

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

วันทาการ
วันทาการซื้อหน่วยลงทุน
(Subscription Date)

หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ

วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Date)

หมายถึง วันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หมายถึง บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของ
กองทุนรวม

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หมายถึง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณนัน้

ราคาขายหน่วยลงทุน
(Subscription Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Redemption Price)

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การแก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
ทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
แทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน

ใบแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(Depositary receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่ อกโดยบริษทั จดทะเบียนและใช้
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

หมายถึง วันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ผลู้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

1

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงาน หรือ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต.

หมายถึง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

สมาคม

หมายถึง สมาคมบริษทั จัดการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั อนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภททีเ่ กี่ยวกับการจัดการลงทุน

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน

สิทธิเรียกร้อง

หมายถึง สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ของสถาบันการเงิน

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั จากัด และ/หรือ บริษทั มหาชนจากัด ทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้
ขึน้ และถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้

กิจการ

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ ี
หลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชนจากัด
คาศัพท์
คาอธิบายศัพท์
“กองทุน buy & hold”
กองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้จนครบกาหนด
อายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรือครบอายุ
ของกองทุน
“กองทุนตลาดเงินทีก่ าหนดราคาหน่วยลงทุน กองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนตลาดเงินตามประกาศการ
คงที”่
ลงทุน ซึ่งกาหนดราคาหน่วยเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงทีต่ ลอดเวลา
“กองทุนปลายทาง”
กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน
ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่า
กองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective
investment scheme) เป็ นต้น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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“การชดเชยราคา”

“เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้”

“เงินสารอง”
“เงินสะสม”
“เงินจาก PVD”

“ฐานะการลงทุนสุทธิ”

“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

“ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง”

“บลจ.”

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยของผูซ้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วยทีม่ รี าคาหน่วยไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยทีถ่ กู ต้อง แทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วย
เงินได้จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น
รายได้ทเี่ กิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ตลอดจนดอกผลทีไ่ ด้จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และเงินสารอง (ถ้ามี) หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการได้มา การ
มีไว้ หรือการจาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้
จานวนเงินทีต่ งั ้ สารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(1) เงินที่ RMF รับโอนจาก PVD
(2) เงินตาม (1) ที่ RMF รับโอนต่อเนื่องจาก RMF อื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม (1) และ (2)
มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สนิ ซึ่ง
เป็ นผลให้กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้
ตราสารดังนี้
(1) ตั ๋วเงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลัง
หรือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
ตราสารทีม่ รี ูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ่ อก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้
ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีม่ ลี กั ษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป็ นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(1) ทาให้การชาระหนี้ทกี่ าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าว
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปั จจัยอ้างอิงตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา
หลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(2) มีลกั ษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสีย่ งทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั ตราสารทางการเงิน
หรือสัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(3) เป็ นผลให้สถานะความเสีย่ งโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือ
สัญญาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
บริษทั หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม
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“บริษทั นายหน้า”

“ประกาศที่ ทน. 11/2564”

“ประกาศที่ สน. 9/ 2564”

“ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”
“ราคาหน่วย”
“สมุดทะเบียน”
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
“สิทธิเรียกร้อง”
“average actual leverage”
“benchmark”
“complex strategic investment”
“derivatives”
“ETF”
“exotic derivatives”
“LTF”
“NAV”
“portfolio turnover ratio”
“PVD”
“price index”
“RMF”
“RMF for PVD”
“SSF”
“total return index”

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้
(1) บริษทั หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
เป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(2) บุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการ
เป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผู้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี)
บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืนหน่วย
แล้วแต่กรณี ของกองทุน
ราคาขายหน่วย หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยของกองทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกัน
สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ของสถาบันการเงิน
ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
ตัวชี้วดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
นโยบายการลงทุนทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนอีทเี อฟตามประกาศการลงทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
ดัชนีทสี่ ะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามประกาศการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีร่ บั โอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน
ดัชนีทใี่ ช้วดั ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Fixed Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL FI
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่มี
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
1.10. ลักษณะโครงการ : 1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : 2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 100,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 100,000 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 :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้ น จานวนมูลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้
สั ่งซื้อ หรือสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อเป็ น การอ านวยความสะดวก และเป็ น ประโยชน์ ให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยบริษั ท จัดการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุ นทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัท จัดการ และผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ต าม บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการท ารายการสั ่งซื้อ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริม
การขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ขึ้น อยู่ กับดุล ยพินิ จของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น เป็ น สาคัญ โดยหากมีการ
เปลี่ย นแปลงเงื่อนไขดังกล่ าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของ
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บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ ของ
บริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนรวมมุ่งเน้นทีจ่ ะนาเงินลงทุนทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนประเภทสถาบันราย
อื่น
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active
management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตราส่วนร้อย
ละ 50
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในอัตราส่วนร้อยละ 25
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ู้
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ที่มคี วามมั ่นคง รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
(1) ตราสารหนี้
(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
(3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บริษัท จัดการจะกาหนดการดารงอายุ ถัวเฉลี่ย แบบถ่ ว งน้ าหนั กของกระแสเงิน ที่จ ะได้ร ับจากทรัพ ย์ สิน ที่
กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุ น (efficient portfolio management) และตราสารที่ มี ล ั ก ษณะข องสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งหน้ าแฝง
(structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือ อาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืน อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง หรือหลายอย่ างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กาหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากั บ ตลาดทุ น ให้ ค วามเห็ น ชอบหรือ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประ เภทหรือ ลัก ษณะของ
หลักทรัพ ย์หรือ ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื และหากบริษัท จัดการพิจารณาเห็น ว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้ ถือหน่ วยลงทุ น
ก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่ อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือ
ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
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ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ 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 นประจาอย่ างสม่าเสมอ ซึ่ง
บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมี
ข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
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 ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
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
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อก
ตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง
กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู้
ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่
15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทา
การของ บลจ.ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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ผูอ้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อก
ใหม่
2.2.5 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏใน
ระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และ
บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณ
เดียวกับทีใ่ ช้ในการคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้
บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม ภายในวันทาการ
ถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้
ออก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
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 ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
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 ของกองทุน
นัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit
ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี 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
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
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
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คูส่ ญ
ั 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 ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐ ต่ างประเทศ โดยกรณี เ ป็ นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุ กูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์
บริษัท เงิน ทุ น หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น เป็ น ผู้มีภาระผู กพัน ซึ่งมีอ ายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ ้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่
มีข้อ มูล ราคาที่น่ าเชื่อ ถือ และอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั น้ อยู่ ใ น 2 อั น ดั บ แรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขน้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั น้ อยู่ ใ น 3 อั น ดั บ แรก หรื อ 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
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 หรือ
ตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูล ค่าของหลักทรัพ ย์ห รือตราสารที่ซ้อื > (มู ลค่ า reverse repo x (1 + discount
rate))
4.4.2 ในกรณี ที่มูล ค่ าหลักทรัพ ย์ห รือตราสารที่ซ้ือ ณ สิ้น วัน ไม่ เป็ นไปตามสมการใน
4.1.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ซ้ื อและทรัพ ย์ สิน ที่ โ อนมาดังกล่ าวเป็ น ไปตามวิธีการ
ดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ลดลงกว่า
สมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตรา
สารที่ซ้ือ ณ สิ้ น วัน มีมู ล ค่ าน้ อ ยกว่ ามู ล ค่ า reverse repo x (1 + discount rate)
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เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญ ญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึง
ปั จจั ย ความเสี่ ย งของคู่ ส ัญ ญา (counterparty risk) แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะไม่
ดาเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้ อ รวมกับผลประโยชน์ ที่กองทุ น พึ งได้ร ับจาก reverse repo
จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุ ร กรรม หรือ คานวณรวมเป็ น ยอดสุ ท ธิข อง reverse repo ทุ ก
ธุรกรรมที่กองทุนมีอ ยู่กับคู่ สญ
ั ญารายเดียวกัน และมีข้อ ตกลงกาหนดให้สามารถ
บังคับช าระหนี้ตามธุ รกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์ห รือตราสารที่ซ้ือหรือ
ทรัพย์สนิ ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก reverse repo รายการอื่น
ได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความ
เสีย่ งของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่ ว นที่ 5 : ธุ ร กรรมประเภทการให้ ยื ม หลัก ทรัพ ย์ (securities lending) ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณี ที่
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลัก ทรัพ ย์ ที่ ใ ห้ ยื ม ต้ อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นระบบรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ข องศู น ย์ ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์
โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัต รเงิน ฝาก ศุ กูก หรือ หุ้ น กู้ ร ะยะสัน้ ที่ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ บริษัท เงินทุ น . หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น เป็ น ผู้มีภาระ
ผูกพัน
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4.

3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อ
ได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น
issuer rating ต้ อ งเป็ น credit rating ที่ ไ ด้ ม าจากการจัด 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 นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มรี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มี
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
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัต รเงิน ฝาก หรือ ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัทเงิ น ทุ น
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือ
เมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี
ทีเ่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด
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
ลักษณะและสาระส าคัญ ของสัญ ญา ให้ใช้ส ัญ ญาที่มีล ักษณะและสาระสาคัญ ของสัญ ญาตาม
ประกาศส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ว่ าด้ว ยข้ อ กาหนด
เกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1.

ประเภท underlying derivatives ที่ก องทุ น จะเข้าเป็ นคู่ ส ัญ ญาได้ ต้ อ งมี underlying อย่ างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

3.

ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ น สินค้าหรือตัวแปรตาม
1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคา
ของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ น
ทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อ
ขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ น นิติบุคคลที่ได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลโดยหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลด้ า นหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือ
มีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ น ดัช นี ที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อ ย่ างชัดเจน โดยมีก ารระบุ แ หล่ ง ข้อ มู ล ของ
underlying หรือ ปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ น ามาใช้ในการคานวณ และมี การคานวณดัช นี ใ ห้เป็ น
ปั จ จุ บัน ตามความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบของดัช นี ทัง้ นี้ underlying หรื อ ปั จ จัย
ดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัช นี ที่มีการกระจายตัวอย่า งเพีย งพอ โดยเป็ น ดัชนี ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
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3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณี ที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ ประกอบตัวอื่น ต้อ งมีน้ าหนั กไม่ เกิน
อัตราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิ จ ารณาการกระจายน้ าหนั กตามข้ อ 3.2.1.1 และ ข้ อ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งน า
องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ น
ดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก
บริษทั ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัด
ให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ น ประจาทุ กวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมู ล
อย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ น ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณ ฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ ง
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2

4.

5.

3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมู ลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและ
บริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถ
สะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มคี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอ
ต่อภาระที่กองทุ นอาจต้ องช าระหนี้ ตามข้อ ตกลงเมื่อ derivatives สิ้น สุดลงไว้ต ลอดเวลาที่ไ ด้
ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่บริษัทจัดการ ลงทุ นใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดีย วกับทรัพย์สินที่จะลด
ความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

15

6.

7.

บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ
ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทา
การของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณี ที่ เกิดเหตุ การณ์ ที่ส่ งผลกระทบต่ อ ราคาของ derivatives อย่ างมีนั ย ส าคัญ ให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบ
ทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ง ได้แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ื อ ประกัน ความเสี่ย งด้าน
เครดิตที่เกี่ย วข้อ งกับความสามารถในการช าระหนี้ ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั ้น โดยคู่ ส ัญ ญาที่ อ ยู่ ในฐานะผู้ข ายประกั น ความเสี่ย งมี ภ าระ
ผูกพัน ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกัน ความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event
ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพี ยงรายการเดีย ว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit
event ขึ้น กั บ obligation รายการใดรายการหนึ่ ง เป็ น รายแรก (First to Default
Swap) หรือ เมื่อ เกิ ด credit event ขึ้น กั บ obligation รายการใดรายการหนึ่ ง ใน
กลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่ วนของสินทรัพ ย์รายนัน้ แต่
ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพ ย์
อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้า
มี) ของมู ล ค่ายุ ติธรรมของสิน ทรัพ ย์ อ้างอิง เพื่อ แลกกับการที่ผู้ซ้ือ ประกัน ความ
เสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญ ามาตรฐานตามที่ ก าหน ดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรือสัญ ญามาตรฐานอื่น ตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
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7.3.2 ไม่ มีข้ อ กาหนดที่ท าให้ สิท ธิที่ กาหนดไว้ ในตราสารแห่ ง หนี้ ห รือ สัญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ทัง้ นี้ กองทุ น จะไม่ ล งทุ น หรือมีไ ว้ซ่ึง ตราสารหนี้ อ่ืน ได้แก่ ตราสารหนี้ ที่มีอ ัน ดับความ
น่าเชื่อถือต่ ากว่าทีส่ ามารถลงทุน ได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมี
ไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณี ที่ตราสารหนี้ นัน้ ได้รบั การจัด
อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถื อ ที่ ตั ว ตราสารหรือ ที่ ผู้ อ อกตราสารในอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุ นเท่ านั น้ โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น เพื่ อ เป็ น ทรัพ ย์ สิ น ของกอง ทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท จัดการจะ
ลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
4.2 เป็ น ธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงิน ฝากหรือ ตราสารที่รฐั บาล
เป็ นประกัน

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกิน 20%
(หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื่ อ เป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ ต่ างประเทศ
โดยเลื อ กใช้ Credit Rating แบบ
national scale ซึ่งประเทศนัน้ ต้อง
มี sovereign Rating อยู่ ใ นระดั บ
Investment Grade)
ไม่เกินอัต ราดังนี้ แล้ว แต่ อตั ราใด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือ SN ทีผ่ ู้ออกจัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือ สาขาของ ธพ. ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผู้ อ อ กมี การเปิ ดเผ ย ข้ อ มู ล เป็ น การ ทั ่ว ไป โดย มี
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระ≤ 397 วัน นั บ
แต่วนั ที่ลงทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจ ขนาด และขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีที่เป็ น ตราสารที่มีกาหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้น ทะเบี ย นหรือ อยู่ ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ หรือ SN ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้อ อกเป็ นบริษั ท จดทะเบี ย นใน SET หรือ ใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้อ อกมีการเปิ ดเผยข้อมู ลเป็ น การทัวไปโดยมี
่

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
จะสูงกว่า
(1) 20%
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณี ที่ เป็ น ตราสารที่มี กาหนดวัน ช าระหนี้
≤ 397วั น นั บแ ต่ วั น ที่ ลงทุ น และไม่ ได้ มี
ลัก ษณะตาม 6.1.3.1หรื อ 6.1.3.2 ผู้ มี ภ าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบัน การเงิน ระหว่ างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ างประเท ศที่ มี
ลั ก ษ ณ ะท าน องเดี ย วกั บ บุ คคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 –6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณี ที่เป็ น ตราสารที่มีกาหนดวัน ชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ้น ทะเบีย นหรืออยู่ ในระบบของ
regulated market
6.2 ธุ ร ก ร ร ม ดั ง นี้ ที่ คู่ สั ญ ญ า มี Credit Rating อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ
Investment Grade
6.2.1 Reverse Repo
6.2.2 OTC Derivatives
6.3 หน่ ว ย CIS ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 3.13.1 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่ จ ด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ ส าหรับผู้ ลงทุ น ทัว่ ไปของ
SET หรือ ของตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ต่ างประเทศ (แต่ ไ ม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทา
ให้มีการเพิกถอนหน่ ว ยดัง กล่ าวออกจากการซื้อ ขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
ไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity Limit ของผู้รบั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group Limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน กับบริษัท
ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่ เกิ น อั ต ราใดอั ต ราห นึ่ ง ดั ง นี้
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ group Limit
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product Limit)
ข้อ
1

2

3
4
5

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่ รวมถึงสาขาในต่ างประเทศของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ กองทุนได้รบั โอน
กรรมสิ ท ธิม์ าจากคู่ ส ัญ ญาตาม Reverse Repo หรือ Securities
Lending หรือ Derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N หรื อ SN ที่ มี เ งื่ อ นไขห้ า มเปลี่ ย นมื อ แต่ MFได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิท ธิเรีย กร้อ งในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือ มีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่ รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เส น อ ข าย ต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าห น ดไว้ ใ น ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการขออนุ ญ าตละการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่ ว นนี้ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่
1 : อั ต ราส่ ว น การล งทุ น ที่ ค าน วณ ต าม ผู้ ออ ก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating
Reverse Repo
Securities Lending
total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพ ย์ สิน ตามข้ อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่
คานวณตามผู้ อ อกทรัพ ย์ สิน หรือ คู่ ส ัญ ญา (single entity
Limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง หนี้ กึ่งทุ น หรือ Basel lII ที่มีอนั ดับ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF
ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอ่ ายุ
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้
เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1
ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ความน่ าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-Investment Grade /Unrated)
6
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกิน 20 %
6.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 Derivatives หรือ Structured note เป็ นตราสารตาม 6.1-6.2
7
Derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าท าธุ รกรรมDerivatives ที่มีว ัตถุ ประสงค์ เพื่อ ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
การลดความเสีย่ ง (hedging)
7.2 การเข้ า ท าธุ ร กรรม Derivatives ที่ มิ ใ ช่ เ พื่ อ การลด global Exposure Limit
ความเสีย่ ง (non-hedging)
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จ ากั ด Net Exposure ที่ เ กิ ด จากการ
ลงทุ น ใน Derivatives โดยต้ อ งไม่ เกิ น
100% ของ NAV
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จ ากั ด net Exposure ที่ เ กิ ด จากการ
ลงทุ นใน Derivatives โดยมู ล ค่าความ
เสี ย หายสู ง สุ ด (value-at-Risk : VaR)
ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่ า ของ VaR
ของ benchmark
ห ม าย เห ตุ : “ก าร ล ง ทุ น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ”
หมายความว่ า การลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขาย
ล่ ว งหน้ า ที่ มี ก ลยุ ท ธ์ แ บบซั บ ซ้ อ น (complex
stRategic Investment) ห รื อ ก าร ล ง ทุ น ใ น
สั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
(exotic Derivatives)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับ product Limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง หนี้ ก่ึ งทุ น ตรา 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability)
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใด
ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รายหนึ่ง (ไม่ รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สนิ ดังกล่าว
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ของเจ้าหนี้ทมี่ ีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกู้ยมื จากกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่
เปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึง
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน
กรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อก
ตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั น้ เป็ นรายครัง้ เว้น
แต่ ในกรณี ที่ ผู้อ อกตราสารได้มีการยื่ น แบบ filing ในลักษณะ
เป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจ ารณาเป็ น ราย
โครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุ น ลงทุ น ในตราสารตามข้อ นี้ โดยเป็ น ตราสารที่
ออกใหม่ แ ละมี Credit Rating อยู่ ในระดับต่ ากว่ า Investment
Grade หรือ ไม่ มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น
ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูล ค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่ าวเป็ น รายครัง้
เว้นแต่กรณี ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจ ารณาเป็ น ราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณี เป็ น ตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม แห่ ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.
- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย CIS ทั ง้ หมดของ MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ : *หนี้ สิน ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจ ารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ผู้ออกตราสารดั งกล่ าวได้
จัดทางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญ ชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีต ามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับใน
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ระดับ สากล เช่ น 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 : การดาเนิ นการเมื่อ ทรัพ ย์สิ น ที่ ล งทุน ขาดคุ ณสมบัติ หรื อการลงทุ น ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ
และจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ
มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่ง รายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้
เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณี
ตามข้อ (3) (ก)
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(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจน
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการ
ต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีล่ 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. ในกรณี ที่กองทุ น มีการลงทุน เป็ น ไปตามอัต ราส่ว นการลงทุ น หรื อข้อ กาหนดที่ส ามารถลงทุ น ได้โดยชอบ แต่ ต่ อ มา
ปรากฎกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษัทอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัต ราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดย
วิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

24

2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษทั จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั
จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุน
จาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ูล้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มวี ธิ ีการในการให้สทิ ธิแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบ
กาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Clas0s of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกให้แก่ผู้ลงทุ นประเภทสถาบันในราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกที่ระบุ ไว้ในหนังสือชี้ชวน ทัง้ นี้ หากมีผจู้ องซื้อหน่ วยลงทุนครบตามจานวน
เงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการสามารถจะปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยปิ ดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ
5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทาการตามปกติของบริษัทจัดการ เวลา 8.30 น. ถึง
15.30 น.
5.2.2. วันและเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจติดต่อจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ได้ที่บริษทั จัดการ ทุกวัน
ทาการตัง้ แต่วนั ที่ 11 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลาทาการของบริษัทจัดการ เวลา
8.30 น. ถึง 15.30 น.
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5.2.3. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1. การกาหนดราคาขายหรือราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท
5.2.3.2. วิธกี ารเสนอขายหรือสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั ่งซื้ อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ ได้ตาม
วันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นมูล ค่าไม่ต่ า
กว่ า 100,000 บาท (หนึ่ ง แสนบาท) ซึ่ง เป็ นมู ล ค่ าที่ร วมค่ าธรรมเนี ย มการขาย
หน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
(2) ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษัท
จัดการ และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน และใบคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่ างๆ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่อ ง
ของข้อ กาหนด กฎระเบีย บ และภาษี ต่ างๆ ที่เกี่ย วเนื่ องกับการลงทุ น ในหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนเอง
(4) สาหรับผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุ น และ/หรือ บัญชีผู้ถือหน่ วย
ลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อน
5.2.4. การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็ม จานวนที่ส ั ่งซื้อ โดยชาระเป็ นเงิน สด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั ่งหักบัญ ชีธนาคาร หรือวิธอี ่นื ใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้
สั ่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ทสี่ ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน
บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ที่อยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ส ั ่งซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
กรณีส ั ่งซื้อด้วยวิธอี ่นื ที่มใิ ช่เงินสด ผู้ส ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีใ่ ห้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกจะสิน้ สุดลง ซึ่ง “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พริน ซิเพิล
จากัด” เป็ นบัญชีกระแสรายวัน มีดงั ต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 118-3-25977-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ ญ
ั ชี 101-3-01170-3
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ ญ
ั ชี 064-1-06299-5
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ ญ
ั ชี 170-6-01355-8
(2) หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั การสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ น พร้อ มทัง้ เงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุ น จากผู้
สั ่งซื้อแล้ว บริษทั จัดการจะออกสาเนาใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อไว้เป็ นหลักฐาน
(3) ในกรณีที่ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรีย กเก็บ เงิน ได้ในวัน ที่ส ั ่งซื้อ ไม่ ว่าด้ว ยเหตุ ใดก็ต าม บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ ส ั ่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณี ที่วนั ท าการที่สามารถเรียกเก็บเงิน ได้นั น้ เป็ นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่ว ง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สั ่งซื้อนัน้
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ในกรณี ที่เช็ค หรือ ดราฟต์ ดัง กล่ าวถู กปฏิเสธการจ่ายเงิน จากธนาคารของผู้ส ั ง่ ซื้อ บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
(4) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าหน่ วยลงทุนด้วยเงินจน
เต็มจานวน จะหักลบหนี้ กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุน รวมหนึ่งเพื่อ ซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมนี้ที่บริษัท จัดการเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนินการ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหักลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(5) ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ได้ทาการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุน และ/หรือ ขอคืน เงินค่ า ซื้อหน่ วยลงทุนไม่ ได้
เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
(6) บริษัทจัดการจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบ่ ริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์
ของกองทุน
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามที่ส ั ่งซื้อและได้ชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ในกรณีทจี่ านวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรง
กับจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ชาระบริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงิน
ทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณี ที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น นัน้ มีผลให้จ านวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เกิน กว่ า
จานวนหน่ วยลงทุน ของโครงการตามที่ได้รบั อนุ ม ัติจ ากส านั กงาน บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั การสั ่งซื้อและ
เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีที่มีการสั ่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่ วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อให้แก่
ผูซ้ ้อื ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มี
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
ในวันทาการถัดจากวัน ทีม่ ีผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเกินจานวนหน่ วยลงทุนของโครงการ แม้ว่ าจะ
ยังไม่สนิ้ สุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศแจ้งไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษทั จัดการ
(2) ในกรณี ที่บ ริษั ท จัดการพิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ าเป็ น การรักษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น หรือ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
ก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการ
ซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะ
ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษีให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น โดยทางไปรษณี ย์ ภายใน 15 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ท าการถั ด จากวัน สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดดังต่อไปนี้
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(1) กรณี ที่ก ารสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเสนอขายนั ้ น ไม่ ไ ด้ร ับการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนโดยการนา
ฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อภายใน 1 เดือนนั บตัง้ แต่ วนั ท าการถัดจากวัน สิ้น สุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรกตามสัด ส่ ว นของเงิน ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น อนึ่ ง ส าหรับดอกเบี้ ย หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะ
นารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) กรณีที่บริษทั จัดการต้องยุตโิ ครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกเนื่องจาก
ไม่ส ามารถจ าหน่ ายหน่ ว ยลงทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ได้ถึง 10 ราย หรือขายหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้
ลงทุนได้ถงึ 10 ราย แต่มมี ูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดต่ากว่า 50 ล้านบาท
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จาก
เงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ส ัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ช าระเป็ น เช็คขีดคร่ อ มเฉพาะให้แ ก่ ผู้ส ั ่งซื้อ ภายใน 1 เดือ น
นับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรกตามสัดส่วน
ของเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวได้อ ันเนื่ องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงาน จะพิจารณาผ่อนผัน สั ่งการเป็ นอย่างอื่น
5.2.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
5.2.7.1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือ
บางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ว ยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่ วยลงทุ นของโครงการตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากส านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือ ข้อมู ลที่บริษัท จัดการ ได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ไม่ ถูกต้อ ง
ตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อ สงสัยว่าการซื้อหน่ ว ยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะปฏิเสธการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ในบางกรณี ตามที่
บริษั ท จัดการเห็น สมควร เช่ น ในกรณี ที่บริษั ท จัดการเห็ น ว่ าเป็ นประโยชน์ ต่ อ
กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ กรณี ที่การสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น อาจก่ อ ให้เกิด
ปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อ
เป็ น การรักษาผลประโยชน์ข องกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
5.2.7.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ติ ามนโยบาย
รายละเอียด และ วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่ มเติม โครงการจัดการกองทุ นรวมหรือ
วิธีการจัด การกองทุน รวมเกี่ย วกับการเปลี่ย นแปลงวัน เวลาท าการขายหรือรับซื้อคืน
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หน่ ว ยลงทุ น และวิธีปฏิบัติที่เกี่ย วข้อง โดยถือว่ าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
5.2.8. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้ส ั ่งซื้อจะต้องเปิ ดบัญชีก องทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่ อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุ นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้ส ั ่งซื้อจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดและข้อ ความต่ างๆ ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น อย่างถู กต้อ งและตามความจริง
พร้อ มทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญ ชี (บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการพิ จ ารณาเรีย ก
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) ดังนี้
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สาเนาหนั งสือ รับรองนิ ติบุคคลที่อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ อ อกไม่ เกิน 6 เดือนก่ อนวัน
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(2) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
(5) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล)
(6) หนั งสื อ แสดงการจดทะเบีย นนิ ติบุ คคล ส าหรับนิ ติบุ คคลที่ มิไ ด้จ ดทะเบี ย นกับกระทรวง
พาณิชย์
(7) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีทมี่ ีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรร หรือการรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรับรองสาเนาถู กต้อง โดยมีผู้ มี
อานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้อง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
(3) ข้อบังคับ
(4) หนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(5) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(6) สาเนาใบต่ างด้าวหรือ หนัง สือ เดิน ทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
(7) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณี ที่ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มี
อานาจลงนามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล)
(8) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงิน คืนในส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรร หรือการรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบริษทั จัดการ
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ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผู้
มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั น้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (6)
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษทั จัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก : บริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ถือ ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ ว ซึ่ งบริษัท จัดการจะแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบ
ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ นวัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
(www.principal.th)
6.2.1. วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอรับหนั งสือชี้ชวน ใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ได้ทบี่ ริษทั จัดการ ทัง้ นี้ตามวันเวลาเปิ ดทาการของบริษัทจัดการ รวมถึงเรียกข้อมูลผ่านเว็บไซด์
ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
6.2.2. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.2.1. การกาหนดราคาขายหรือราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การกาหนดราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไป
แล้ว บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่ วยลงทุ น เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่ วยลงทุนที่ผู้ซ้อื จะได้รบั ซึ่งจะเป็ นมูลค่าหน่ วย
ลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้ จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ
และการประกาศมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
6.2.2.2. วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผู้ส นใจสามารถสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ได้ที่บริษัท จัดการ ได้ทุ กวัน ท าการ ในเวลา
8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน ได้ โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็มจานวน ณ บริษทั จัดการ
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ในแต่ละครัง้ เป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็ นมูลค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
หากเป็ น การสั ่งซื้อ ในครัง้ แรก ผู้ล งทุนจะต้องดาเนิน การเปิ ดบัญชีกองทุ น
และ/หรือบัญชีผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ “เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี” แนบ และจะต้องสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในครัง้ แรกนัน้ เป็ น
มู ล ค่ าไม่ ต่ ากว่ า 100,000 บ าท (ห นึ่ งแส น บาท ) เป็ น มู ลค่ าที่ ร ว ม
ค่ าธรรมเนี ย มการขาย (Front-end Fee) (ถ้ ามี) และจะต้ อ งสัง่ ซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุนในครัง้ ต่อไปเป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็ น
มูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
(2) ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ ีถนิ่ ฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระใน
เรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(3) ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่
บริษัท จัดการ โดยกรอกรายละเอีย ดต่างๆ ในใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นให้
ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(4) ในกรณีทผี่ สู้ ั ่งซื้อได้ส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ส ั ่งซื้อ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน ทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถ
ยืนยัน แหล่ งที่มาได้ ผู้ส ัง่ ซื้อตกลงส่งต้ นฉบับเอกสารทุ กฉบับให้แก่ บริษัท
จัดการ หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ที่มี
การส่ งคาสั ่งซื้อ ทางโทรสารและ/หรือช่ อ งทางอิเล็กทรอนิ กส์อ่ืน นัน้ ทั ง้ นี้
หากปรากฎในภายหลัง ว่ าข้ อ ความหรื อ ข้ อ มู ล ตามเอกสารที่ ไ ด้ร ับและ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน ไม่ได้รบั เอกสารต้น ฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับ สนุ นการ
ขายหรือ รับ ซื้อ คืน ได้ดาเนิ น การตามข้อ มู ล ที่ไ ด้รบั ทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษัท จัดการ หรือผู้สนั บสนุ นการขาย
หรือ รับซื้อคืน จะถือว่ าผู้ส ั ่งซื้อ ได้ให้ความเห็น ชอบในการดาเนิ น การตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมู ลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ว น และบริษัทจัดการ หรือ
ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือรับซื้ อคืน ได้แ จ้ง ให้ผู้ส ั ่งซื้อ ทราบแต่ ไม่ ได้ร ับการ
แก้ไขหรือยืนยันจากผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข) การรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ ั ่งซื้อ โดย
ช าระเป็ นเงิน สด เงิน โอน เช็ค ดราฟต์ หรือ คาสั ่งหักบัญ ชี ธ นาคารหรือ
วิธีการอื่น ใดที่บริษัท จัดการยอมรับ โดยผู้ส ัง่ ซื้อจะต้อ งลงวันที่ตามวันที่ที่
สั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิ
เพิล จากัด ” โดยระบุ ช่ือ ที่อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์ ของผู้ส ั ่งซื้อ ลงบน
ด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจอง
ซื้อหน่ วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จั ด ก ารจ ะ แ จ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ท ราบ ผ่ าน เว็ บ ไซ ด์ ข อ งบ ริ ษั ท จั ด การ
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
(2) กรณี ช าระค่าเงินค่ าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ นด้วยเงินสดหรือ เงิน โอนผ่ านเครื่อ ง
เอทีเอ็ม ผ่ านระบบธนาคารทางโทรศัพ ท์ ผ่ านระบบอิน เตอร์เน็ ท แบงกิ้ง
และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
การทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แ ล้ว ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อ
สิน้ วันทาการซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนรวม” การทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้แ จ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ
(3) กรณีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟท์
การทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลีย ร์ริ่งเช็คของแต่ละธนาคาร
ในวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้ถอื เป็ นรายการของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ ในราคาขายหน่ วยลงทุ น ที่คานวณได้ ณ สิ้ น วัน ท าการซื้อ นั น้ ซึ่ง เป็ น
ราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะใช้มู ล ค่ า
หน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการซื้อเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อ
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
การทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนหลังเวลาเคลียร์รงิ่ เช็คของแต่ละธนาคาร
ในวัน ท าการซื้อหน่ วยลงทุ น ให้ถือเป็ นรายการของวัน ทาการซื้อ ถัดไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ย นแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ
(4) ในกรณี ที่ ผู้ส ั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ช าระเงิน ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เช็ ค หรือ
ดราฟต์ ซึ่งไม่ สามารถเรียกเก็บเงิน ได้ในวัน ที่ ส ั ่งซื้อไม่ ว่าด้วยเหตุผ ลใดก็
ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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วันทาการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีทเี่ ช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะระงับการขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ กับผู้
สั ่งซื้อนัน้
(5) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงิน จน
เต็มจานวน จะหักกลบลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการขายคืน
หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ การบริห ารจัดการของบริษั ท จัดการ
กองทุน รวมหนึ่ งเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมนี้ บริษัทจัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
อนึ่ง ผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้ทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจานวนแล้วจะเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(6) หลังจากทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้ส ั ่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการจะส่ งมอบสาเนาคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(7) นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะจัดส่ ง หนั ง สือ รับ รองสิท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัด
รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขาย
หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุน
6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะทาการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทาในวันทาการถัดจากวันที่มี
การคานวณมู ลค่าทรัพ ย์สิ นสุท ธิข องกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ั ่งซื้อ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุไว้ในใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการ
ได้ร ับช าระบริษัท จัดการจะจัดสรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ต ามจ านวนเงิน ที่ได้รบั ชาระเป็ น เกณฑ์
ยกเว้น
- ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผ ลท าให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการจั ด การกองทุ น ที่ ไ ด้ ร ั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ดังกล่ าวบริษั ท จัดการจะจัดสรรตามสัดส่ ว นจ านวน
หน่ วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั การสั ่งซื้อและเงินค่ า
ซื้อหน่ วยลงทุน เต็มตามจานวน ในกรณี ที่มีการสั ่งซื้อพร้อ มกัน และมีห น่ วยลงทุน ไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งซื้อ
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
หรือของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
(2) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุ นจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่
บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น
กาหนดโดยได้รบั ความเห็น ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษั ทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ ว ย
ลงทุน ที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามวรรค 1 ภายในวัน ทาการถัดจาก
วันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการน า
ฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่
ผูส้ ั ่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื้อหน่ วยลงทุน และหากบริษัทจัดการ
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัท จัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณา
ผ่อนผัน สั ่งการเป็ นอย่างอื่น
อนึ่ง สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อ่นื ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงิน ค่าซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ จองซื้อ /ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ส าคัญ โดยจะท าการติ ด
ประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และสานักงาน
6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ก) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นนัน้ มีผ ลทาให้จานวนหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นเกินกว่าจานวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
(2) กรณี เอกสารหรือข้อมูล ที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ น ไม่ถู กต้อ งตาม
ความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณี บริษั ท จัด การเกิดข้ อ สงสัย ว่ าการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ส ั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ ผู้ถอื หน่ วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือ
คาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ” ข้อ “การหยุ ด ขายหรือ รับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ” หรือ ข้ อ
“วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มู ลค่ า
หน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูล ค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกรณีที่
การสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ นอาจก่อ ให้เกิดปั ญ หาในการบริห ารกองทุ น หรือ ก่ อให้เกิดผล
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เสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณ
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เพื่ อ
เป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และชื่อ เสีย ง หรือ ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
ข) บริษัทจัดการอาจเปลี่ย นแปลง ปรับปรุง ช่อ งทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ย วกับการ
เสนอขายหน่ วยลงทุ น ภายหลัง การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรก รวมถึง บริการใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้ อย
กว่ า 15 วั น ก่ อ นวั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย น แปลงดั ง กล่ า วผ่ าน เว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จั ด ก าร
(www.principal.th)
ค) บริษัทจัดการจะถือว่ าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้ศึกษาเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติต ามนโยบาย
รายละเอียด วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่า งจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพัน ของกองทุน รวมเป็ น
การชัว่ คราว อันเนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ตามที่ส านั กงานกาหนดซึ่ง ส่ งผลกระทบต่ อ การซื้อ ขายทรัพ ย์ สิน ที่ กองทุ น รวมไปลงทุ น
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เ พียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้
ถือว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการมา
ก่อนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน และ/หรือ บัญ ชีผู้ถือหน่ วยลงทุ น พร้อ มแนบเอกสารหลั กฐาน
ประกอบ ส่งให้บริษทั จัดการจนครบถ้วน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) มีดงั นี้
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สาเนาหนั งสือรับรองนิ ติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ออกไม่ เกิน 6 เดือนก่ อนวัน
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(2) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(4) สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
(5) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล)
(6) หนั ง สือ แสดงการจดทะเบีย นนิ ติบุคคล สาหรับนิ ติบุคคลที่มิได้จ ดทะเบีย นกับกระทรวง
พาณิชย์
(7) สาเนาสมุ ดบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ ได้รบั
การจัดสรร หรือการรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
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ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ ีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลนั น้ พร้อ มประทับตราบริษัท (ถ้ ามี) ส่ วนเอกสารตามข้อ (3) ต้อ งลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ล ะราย
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
(2) หนังสือบริคณห์สนธิ
(3) ข้อบังคับ
(4) หนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
(5) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม
(6) สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(7) หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล)
(8) สาเนาสมุ ดบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงค์จะรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ ได้รบั
การจัดสรร หรือการรับเงินปั นผล โดยการโอนเข้าบัญชี)
(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้ องลงนามรับรองส าเนาถูกต้ อง โดยมีผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (6) ต้องลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลแต่ละราย
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทาการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และวิธปี ฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อ ง โดยถือว่ าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถื อหน่ วยลงทุ น แล้ ว ทัง้ นี้ จะต้ อ งได้รบั ความ
เห็นชอบจาก
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่า
และราคาทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้ จ ะมี รายละเอีย ดตามที่ ร ะบุ ไว้ใ นข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการ
ประกาศมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น หลักเกณฑ์ แ ละวิธีการ
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ทบี่ ริษัทจัด การ
หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืนได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย
ต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน โดยระบุ รายละเอีย ดและความจานงให้
ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจานวนเงิน
ทีต่ ้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ขายคืน ที่ได้ท าการยื่น แสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว จะทาการยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่ วยลงทุ นนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ประเภทนิติบุคคลจะต้ องแสดงถึงเอกสาร
สาคัญทีแ่ สดงถึงการทานิตกิ รรมในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการขายคืน ใน
ใบคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นมากกว่ าจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฏใน
บัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีบ่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทาให้
คงเหลือต่ากว่าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณี ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้ส่ งคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น และเอกสารหลักฐานของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทางโทรสารและ/
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นั น้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตาม
เอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ได้ดาเนิ น การตามข้อ มู ล ที่ไ ด้ร ับทางโทรสารและ/หรือ ช่ อ งทางอิเ ล็กทรอนิ กส์อ่ื น นั ้ น
แล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้ส นับสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน จะถือว่ าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้ให้
ความเห็ น ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ั บ ทางโทร สารและ/หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับ สนุนการขาย
หรือ รับซื้อ คืน ได้แ จ้งให้ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทราบแต่ไ ม่ ได้รบั การแก้ ไ ขหรือ ยืน ยัน จากผู้ถือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี และ/หรือ เอกสาร/ หรือ ข้อ ความใดซึ่ง ไม่ จ ากัดรู ป แบบและวิธีการอัน สามารถเป็ น
หลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม และผู้ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.3. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทา
การของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การชาระราคา โดยนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ใน
ใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่อื ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์
(2)

สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น้
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด
ให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ นนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่ วยลงทุ นหลัง
เวลา 15.30 น. ในวัน ท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นใด หรือ ในวัน หยุดท าการ ให้ถือเป็ นการขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ในกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุ นรวมจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวันหรือ เวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่ าวได้เพียง
เท่าที่มคี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผู กพัน
แล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
7.9.1 กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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(2) กรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใ่ ช้
เปิ ดบัญ ชีจ นครบถ้วน ผู้ถือหน่ วยลงทุน รายที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุ นจะต้ องนาส่ ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
7.9.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทาการขายคืน หน่ วยลงทุ นได้ทาการศึกษา เข้าใจ และ
ยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย รายละเอียด วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นระหว่ างกองทุน รวมนี้ กับกองทุ น รวมอื่น ที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษทั จัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น แล้ ว ซึ่งบริษัท จัดการจะแจ้ง ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทราบล่ว งหน้าไม่ น้อ ยกว่า 15 วันก่ อนวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
8.2.1. เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุน
ต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไข
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุน ต้นทาง ภายหลังหักค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไป
ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
8.2.1.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ หรือ มีผ ลกระทบในทางที่ดีต่ อ กองทุ น เปิ ดและผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น โดยบริษั ท
จัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ บริษทั จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3
วัน หรือ ประกาศผ่าน www.principal.th
8.2.1.3 สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน มาจากกองทุนเปิ ด
ต้นทางในวันทาการก่อนหน้าจะสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ซ่งึ เป็ นกองทุน
เปิ ดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิ ดปลายทางได้รบั เงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นจากกองทุน
เปิ ดต้นทางเรียบร้อยแล้ว
8.2.1.4 สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ในการซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น ปลายทาง จะเกิดขึ้น หลัง จากที่ไ ด้มีการ
บันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านัน้
8.2.1.5 บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทาการถัดจากวันทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวันทา
การถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
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8.2.2. วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.2.2.1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถติดต่อสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ได้ที่บริษัทจัดการ ได้ทุกวันท า
การ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบคาสั ่งทารายการที่บริษัทจัดการกาหนดให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุ ช่อื กองทุ นเปิ ดต้น ทาง และชื่อกองทุน เปิ ด
ปลายทางที่ต้ อ งการจะสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น รวมทัง้ จ านวนเงิน หรือ จ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีส่ ั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยน
ไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ บริษทั จัดการได้ทารายการจนเสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(3) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนั งสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน และ/หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและ
วิธีการอัน สามารถเป็ น หลักฐานยื น ยัน การท ารายการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวได้ ให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับแต่ วนั ท าการถัด
จากวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
8.2.3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการ
สับเปลี่ย นการถือ หน่ วยลงทุ น หลังเวลา 15.30 น. ในวัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ใด หรือ ใน
วันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
8.2.4. ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนใน
การสับ เปลี่ย นการถือ หน่ ว ยลงทุ น นั ้น จะเป็ นมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ด้ ร ับการรับรองจากผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว โดยจะใช้เกณฑ์ ในการคานวณ ณ สิ้นวันท าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามที่
กาหนดไว้ดงั นี้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
การกาหนดราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น หักด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ณ สิน้ วันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี)
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8.2.5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นจะเสียค่ าธรรมเนีย มในการสับเปลี่ ย นการถือ หน่ วยลงทุ นตามที่ได้ร ะบุไว้ในข้อ
“ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษัท จัดการอาจเลื่อ นกาหนดการช าระเงิน ค่าขายคื นหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้มีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัด การพบว่ าราคารั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่ งสตางค์ข้นึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ
ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อน
ผัน จากส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อ นผัน ดัง กล่าวไม่ร วมกรณี ต าม (1) และบริษัท จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
- ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้ส นับสนุ น การขายหรือรับซื้ อคืน (ถ้ ามี) ที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุ ผลและหลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบหรือ การรับรองข้อมู ลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ยงั ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้ว
จึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขาย
คืน หรือ คาสั ่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ที่ได้รบั ไว้แล้ ว หรือ จะหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ น กรณี ใดกรณี
หนึ่งดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุน รวมมีเหตุอ ันควรสงสัยว่าผู้ลงทุ นรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัท จัดการกองทุน รวมไม่ สามารถดาเนิ น การรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ ในระหว่างดาเนิ น การเปลี่ย นให้บริษัท จัดการกองทุ น รวมรายอื่น เข้าบริห ารจัดการกองทุ น รวม
ภายใต้ การจัดการอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ ส ามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วย
การดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์แ ละการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่
เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทา
การ
11.2 เมื่อ ปรากฏเหตุ ต ามข้อ 11.1 และบริษัท จัดการกองทุ น รวมประสงค์ จ ะไม่ข าย ไม่ ร ับซื้อคืน หรือ ไม่ ร ับ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้อหรือ คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น ให้บริษัทจัดการกองทุน รวม
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วย
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ลงทุ น รายอื่น และผู้ล งทุ นทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ คาสั ง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ด้ว ย
วิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืน หน่ ว ยลงทุ นตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกิน หนึ่ ง วัน ท าการ ให้บริษัท จัดการกองทุ น รวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ด รับ คาสั ่งซื้อ หรือ ค าสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุ น ของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อน
วันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเปิ ดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบ
ถึงการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่ง
ขายคืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ
คาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุ ดคานวณมูล ค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ มูล ค่าหน่ ว ย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่ วย
ลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ ง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ย ังไม่ ไ ด้ร ับ รองข้อ มูล ในรายงานการแก้ ไ ขราคาย้อ นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงิน ของประเทศ หรือเพื่อรัก ษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ น
การชัวคราวตามระยะเวลาที
่
เ่ ห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ข ยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ นถือ หน่ วยลงทุน เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ ว ทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : 14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
- ไม่มี 15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ย มรวม (เพดานค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุ น รวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ร ายปี ในอัต ราไม่ เกินร้อยละ 0.11 ต่ อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบีย นหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.11 ต่อ ปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่ าธรรมเนี ย มที่เกี่ย วข้องในการจัดตัง้ กองทุ น เช่ นค่ าธรรมเนี ย มในการ
จัด ตัง้ กองทุ น และจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น กับ ส านั กงาน ค่ าที่ ป รึกษา
ทนายความ ในช่วงจัดตัง้ กองทุน เป็ นต้น
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
ค่าจัดทา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคาขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่ วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกองทุ น และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวให้แก่ ผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
ค่าจัดทา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ช วนเสนอขายหน่ วยลงทุน รายงานประจางวด 6 เดือนและ
รายงานประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ค่ าใช้จ่ ายในการประกาศมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน คดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการติดตามทวงถาม
หรือ การดาเนิ น คดี เพื่อ การรับช าระหนี้ ใดๆ ของกองทุ น และ/หรือ ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนิน คดีข องผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้ องร้อ งให้บริษัท จัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรือ เรีย กค่ า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือ
เมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
จากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สมาคม หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ
รวมถึ ง การลงประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน ที่ น อกเหนื อ จากการประกาศมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงิน
ปั นผล เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน

(12) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุ น การขอมติผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนัง สือพิม พ์
เป็ นต้น
(13) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(14) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(15) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่ าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่ า จดทะเบี ย นกั บ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมาย รวมทั ง้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้ องกัน
ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนทีน่ อกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
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(16) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ตามที่จ่ายจริง โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันทีย่ ่นื คาขอโอนหน่วย
ลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนีย มในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบีย นหน่ ว ย
ลงทุนกาหนดเป็ นการทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินกาหนด โดยบริษทั จัดการจะหักจากจานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
(2) ค่าธรรมเนี ย มการหักเงิน จากบัญ ชีข องผู้ซ้ือ หน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี ) ตามอัต ราที่ธ นาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินกาหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) บริษัท จัดการอาจเรีย กเก็บค่าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ขอให้
บริษัทจัดการดาเนินการให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติซ่งึ
เป็ น กรณี ที่ บริษั ท จัดการด าเนิ น การให้ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ราย ตามที่ จ่ ายจริง เช่ น
ค่าใช้จ่ ายในการจดแจ้งจ านากับนายทะเบียน ค่ าแก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้อ มูลในทะเบีย น
เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคานวณค่ าธรรมเนีย มตามหัว ข้อ ค่าธรรมเนี ย มที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุน และ
หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวมที่ ใช้ ในการค านวณค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น ตามข้อ 15.2.1- 15.2.2 นี้ เท่ ากับ มู ล ค่ า
ทรัพ ย์ สิน ทัง้ หมดหักด้ว ยมู ลค่ าหนี้ สิน ทัง้ หมดของกองทุ น รวม ณ วัน ที่คานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ของ
กองทุนรวม โดยยังไม่หกั ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่ ว ยลงทุ น ของวัน ที่ท าการคานวณ ทัง้ นี้ จะคานวณเป็ น รายวัน และจะเรียกเก็บจาก
กองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.9) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง
โดยในทางบัญ ชี บริษัทจัดการจะพิจ ารณาตัดจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ายของกองทุน เฉลี่ย เท่ ากัน ทุ กวันตาม
ระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1.10) - 15.2.6 (1.19) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนที่
จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษทั จัดการจะตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษี
ต่างๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนและกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอีย ดโครงการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวให้ผลู้ งทุน
ทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้
การเปิ ดเผยข้อ มูลต้ องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอัน ทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผู้ล งทุน ได้รบั ทราบข้อมู ล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัด การกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อ
ขายหน่ วยลงทุนทุ กแห่งของบริษัทจัดการกองทุ นรวม และผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทาง
ธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง
จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
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2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถ
กระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวม
ประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
ขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ด เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่ วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมู ล ตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กับกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุ น รวมได้ร ับ มติ
พิเศษ”
ทั ้ง นี้ การเปลี่ ยน แ ปลง ข้ อ 2 (2.2) ให้ บริ ษั ท จั ด การแ จ้ ง ให้ ส านั กงาน คณ ะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริษั ท จัดการจะคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารที่
สานักงานประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
(2)

บริษัท จัดการจะคานวณและประกาศมูล ค่าทรัพย์ สิน สุ ทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ ว ย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน ทีป่ ระกาศข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่ าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับ
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ในกรณีทกี่ ารประกาศข้างต้น หากได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานั กงานยอมรับ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น จานวนหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ย
ลงทุ น และราคารับ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ไม่ ถู กต้ อ ง บริษั ท จัดการจะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิย มของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์ สิน สุทธิเป็ น ตัวเลข โดยมีท ศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้
วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูล ค่าหน่ วยลงทุ นเป็ น ตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วย
ลงทุ นจะปั ดเศษทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุ นเพื่อใช้ในการคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ค านวณได้ ใ น (3.2) เป็ นตั ว เลขโดยมี ท ศนิ ย ม 4
ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุ นเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ด เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดย
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนา
ผลประโยชน์นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณี ที่มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ ถู กต้ อ งและได้มีก าร
ประกาศมู ล ค่ าดังกล่ าวไปแล้ ว หรือ ในกรณี ที่ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่า น้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือคิดเป็ น
อัตราไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้อง
มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกัน เพื่อ มิให้มู ล ค่ าหรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ ง ในกรณี ที่ความไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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(2) ในกรณี ที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า หรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึ งการคานวณ
มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่
วันทีพ่ บว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการ
ประกาศมู ล ค่าดัง กล่ าวไปแล้ ว หรือ ในกรณี ที่มูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น หรือ ราคาหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาทีถ่ ูกต้อง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่บริษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและ
คิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มสี าระสาคัญตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม
เว้น แต่ ในกรณี ข องรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุน ย้อ นหลังของกองทุ น รวม
เปิ ด ให้ระบุ การดาเนิน การของบริษัท จัดการกองทุ น รวมเมื่อ พบว่าราคาหน่ ว ย
ลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1(1)(ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มกี าร
แก้ไขมูล ค่าหรือ ราคาหน่ วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขมู ลค่าหรือ ราคา
หน่ วยลงทุน ภายในสามวันท าการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลใน
รายงานตาม (ก) ความใน (ค) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมปิ ดทีม่ ีหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ และได้ประกาศการแก้ ไขมู ลค่ า
หน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
16.4.3 ในกรณี ที่มู ล ค่ าหรือ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเปิ ดไม่ ถู ก ต้ อ ง หากการไม่ ถู ก ต้ อ ง
ดังกล่าวมีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา
ทีถ่ ูกต้อง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ มีมูลค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุ นตามข้อ 16.4.2
(2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของบริษัทจัดการกองทุ นรวมเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการโดย
วิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือ ผู้ขายคืน หน่ ว ยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่ วยลงทุ น ไม่ถู กต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชย
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ราคา ภายในห้าวันท าการนั บแต่ วนั ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ รบั รองข้อมู ล ในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดท ามาตรการป้ อ งกัน เพื่อ มิให้ราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้อ ง และส่ง รายงานดังกล่ าว
พร้อมทัง้ สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 (2) (ก) ให้
สานั กงานภายในเจ็ดวัน ทาการนั บแต่วนั ที่ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ร บั รองข้อมู ลในรายงาน
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่
อาจควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รอง
ว่าการทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ ถูกต้ องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุ น ที่ถู กต้ อง (understate)ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ให้บริษั ท จัดการกองทุ น รวมลดจานวนหน่ ว ย
ลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่
มีห น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อ ยกว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่
จะต้ องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ นจานวนเท่ ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงิน
ของบริษัท เองเป็ น จานวนเท่ ากับส่ วนต่ างของราคาที่ ข าดอยู่ แล้ว แต่ กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่ กองทุ น รวมเปิ ด เว้น แต่ การที่ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อ งมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุ มได้ เช่ น ราคาหลักทรัพ ย์ตามราคา
ตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์
ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ น การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ให้ บริษัท จัดการกองทุ น รวมเพิ่ม จ านวน
หน่ วยลงทุ นของผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่ว นต่างของ
ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู กต้ อ ง หรือ จ่ ายเงิน ของ
กองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขาย
คื น หน่ ว ยลงทุ น แต่ ห ากปรากฏว่ า ผู้ ข ายคื น หน่ ว ยลงทุ น ไม่ มี ห น่ ว ยลงทุ น
เหลืออยู่ ให้บริษัท จ่ายเงิน ของกองทุ น รวมเปิ ดเป็ น จานวนเท่ ากับส่วนต่ างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ร าคาหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ ถู กต้ องสู งกว่ าราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง (overstate) ให้
บริษทั ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ น การขายหน่ วยลงทุ น ให้บริษัท จัดการกองทุน รวมเพิ่ม จานวนหน่ ว ย
ลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่า งของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่ วย
ลงทุ น ของผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ น เป็ น จานวนซึ่งมีมูล ค่าเท่ ากับส่ วนต่ างของราคา
หน่ วยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู กต้ อ งกับราคาหน่ วยลงทุ น ที่ ถูกต้ อ งหากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลื ออยู่น้อยกว่าจานวน
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หน่ วยลงทุ นที่จะต้ องลด ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมจ่ายเงิน ของบริษัทเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทเองเป็ น จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพื่อ ชดเชยราคาให้แก่ กองทุน รวมเปิ ด เว้นแต่การที่ร าคาหน่ ว ยลงทุ นไม่
ถูกต้ องมีสาเหตุ มาจากปั จจัย ภายนอกที่ ไม่ อาจควบคุม ได้ เช่น ราคาหลักทรัพ ย์
ตามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์ ห รือ ศูน ย์ ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ไ ม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุน
หรือ ผู้ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น รายใดมีมู ล ค่ าไม่ ถึงหนึ่ ง ร้อ ยบาท บริษัท อาจน าเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจ่ ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แต่ถ้ า
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้บ ริษัทชดเชยราคาให้แล้ว
เสร็จภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุ นรวมเปิ ด เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตาม
(1)(ข) หรือ ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุ นตาม (2)(ก) บริษัท จัดการกองทุ นรวมอาจจ่ายเงิน
ของบริษทั เองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
16.4.5. ให้ บ ริษั ท จัดการกองทุ น รวมจัด ให้ มี ส าเนารายงานตามข้ อ 16.4.1 (1) และข้ อ 16.4.2 (2)
(ก) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6. ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากมูลค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีทคี่ วามไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
16.4.7. บริษัท จัดการจะรับ ผิดชอบค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ที่เกิดขึ้น จากมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู กต้ อง เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ใน
กรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั 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 :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

52

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษัท พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิ ช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310โทร : 02-645-0080
หรือบุ คคลอื่น ที่ได้รบั ความเห็น ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็น ชอบผู้สอ บบัญ ชี โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2552
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื
ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน รวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนัง สือแจ้งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบี่ ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม
ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรือมติ
พิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่ เกิน ร้อ ยละ 55 หรือ ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 80 ให้ บริษัท จัดการกองทุ น รวมส่ ง เอกสารหลัก ฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับ
มตินัน้
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุ นรวมหรือวิธีจ ดั การได้กระทาตามมติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษัท จัดการแจ้งการแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุ นรวมหรือวิธี จดั การให้สานั กงานทราบ
รวมทัง้ แจ้งไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้
ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการต้องได้รบั มติเสียงข้ าง
มาก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุ นของกองทุนรวมที่ทาให้ผ ลตอบแทนและความ
เสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มี
การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อ ผู้ลงทุ นที่เป็ นกองทุน สารองเลี้ย งชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีน โยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความ
เสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือ
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทกี่ องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่ มเติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุ นแต่ละ
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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(2) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตรา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายการลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รวมถึงไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อ สานักงาน ในเรื่องดังต่อ ไปนี้ ให้บริษัท จัดการ
กองทุ น รวมยื่น คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถู กต้อ งครบถ้ว นตามคู่ มือ ส าหรับ
ประชาชนผ่ านระบบที่จ ัดไว้บนเว็บไซต์ข องส านั กงาน และให้ถือ ว่าได้รบั ความเห็น ชอ บการแก้ไ ข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับ
ประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และ
การยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
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เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะ
ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันทีบ่ ริษทั
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียง
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอัน เป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การ
ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธกี ารจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการตามที่
เห็ น สมควรในกรณี ที่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ เช่ น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั ก คณ ะกรรมการ ก.ล.ต.
กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ย น แก้ ไ ข เพิ่ ม /ลด
ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/
หรือวิธีการบริห ารจัดการกองทุน ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบีย บปฏิ บตั ิ เงื่อนไข
หรื อ รายละเอี ย ดต่ างๆ ทัง้ นี้ โ ดยถื อ ว่ าได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ กราย ทัง้ นี้ การแก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลงเพิ่ม เติม ดังกล่าว จะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ส านั กงานประกาศกาหนด เห็น ชอบ ผ่ อนผัน สั ่งการ ให้
สามารถกระทาได้
2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนที่รบั ไว้นัน้ ต้ องเป็ น ทรัพ ย์ สิน ที่มีมูล ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ อ งเกี่ย วกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุน
รวมนัน้ ด้วย
3. การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษั ท จัดการอาจกู้ ยืม เงิน หรือ ท าธุ รกรรมการขายโดยมีส ัญ ญาซื้ อ คืน ในนามกองทุ น ได้ โดยจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
4. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุน ถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุน ที่จาหน่ ายได้แ ล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
5. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่
ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับ
กองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหาก
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้
โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการ
กองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อน
วันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการ
รับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบ
รวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด
และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และ
ลักษณะทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อน
วันทีก่ ารควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้
บริษทั จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน
รวมทีร่ บั โอนได้
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4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบ
รวมกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ด
ประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการ
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
6. การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามนั ย ข้ อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ าด้ว ยหลักเกณฑ์ เกี่ย วกับการดารงความเพีย งพอของเงิน กองทุ น และการท า
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสีย งข้างมากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่ง
คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวมภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ บ ริ ษั ท จัดการรู้ ห รือ อาจรู้ถึ ง การไม่ ส าม ารถดารงความเพี ย งพอของ
เงิน กองทุ นดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น และสมควร บริษัท จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนบริษัท จัดการ บริษัท จัดการจะเป็ น ผู้ ร ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการเลิกกองทุน
รวมต่อไป
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล
หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
รายงานยอดหน่ วยลงทุน คงเหลือ (Statement) เป็ น ต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ นอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/
หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจึง ควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้
แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
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8. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหี นังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือ
ผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ
หรือระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้
ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
9. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ น อย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุน
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวาง
ทรัพย์
10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน:
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมีผ ลบังคับใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดัง กล่ าว
กาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่งึ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่งึ มีถิ่นที่อยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นั น้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุ บนั มีรฐั บาลใน
หลายประเทศกาลัง ดาเนิ น การออกกฎหมายที่ มีข้อ กาหนดและหลักเกณฑ์ ใ นลัก ษณะที่ คล้ ายคลึง กั บ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมู ลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญ ชาติอเมริกัน และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมู ลลูกค้าเพื่อ หาความสัม พันธ์ข องลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง หน้ าที่ในการกาหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ นรวมนั น้ จะ
ได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรัพย์ สิน ทางการเงิน ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน ลงทุ นทางตรง) ซึ่งจะเริ่ม ต้ นตัง้ แต่ วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น ไป และเงิน ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรัพ ย์ สิ น ทางการเงิน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผู กพันตนตามข้อ กาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
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และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน)
มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝาก
ทรัพ ย์สิน และผู้ส นั บสนุ น การขายและรับซื้อ คืนหน่ ว ยลงทุ น ที่เข้าร่ว มผู กพัน ตามข้อ กาหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือ บริษั ท จัดการ ซึ่ งอาจท าให้ กองทุ น รวมไม่ ส ามารถดาเนิ น การลงทุ น ต่ อ ไปได้ และ/หรือ
ดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการ
ผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อ มิให้บริษัทจัดการและกองทุ นรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อ เป็ น การรักษา
ประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นโดยรวม บริษัท จัดการและกองทุน รวม (โดยบริษัท จัดการ) จึงเข้า
ผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้
บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิต ามภาระผูกพัน ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุน รวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ที่เข้าข่ ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริกา(หรือ เป็ นบุ คคล
ตามที่กฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้องกาหนด) ให้คายิน ยอมบริษัท จัดการและกองทุ นและ
ตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและ
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้ร ับ เป็ นต้น)ที่มี
อยู่ในบัญ ชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน นาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือ
พิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติ
อเมริกัน หรือการให้ข้อ มู ลตามหัวข้อ ที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ มของหน่ ว ยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ น
ต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลั ก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อ ให้กองทุ น หรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้ น หากมีการดาเนิ น การที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ปฏิเสธการ
ดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2)

ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3)

(4)

ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ นโดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีการดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็ นการกระท าเพื่ อ หลีก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริษั ท จัด การและกองทุ น มี ก าร
ดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอัน
จะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนิน การเฉพาะผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่เข้าข่ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนิน การ
ตามที่บ ริษั ท จัดการได้ ส งวนสิท ธิไ ว้ ข้ างต้ น บริษั ท จัดการ(รวมถึง ผู้ ที่เ กี่ย วข้อ ง) จะ
ดาเนิน การตามข้อ กาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ งข้อ มูล ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้อง
ร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน

21. การดาเนิ นการกรณี บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้
บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้
หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นสาคัญ และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัท จัดการกองทุ นรวมมีห น้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุ นรวม ข้อผู กพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่
ออกโดยอาศัย อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้ อ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัท จัดการกองทุ นรวมได้ดาเนิน การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพัน ระหว่างผู้ ถือหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุ นรวม ทัง้ นี้
การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุ นทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุ นในหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมตามโครงการ
จัดการกองทุน รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่ าผู้ถือหน่ วยลงทุน ดังกล่าวยอมรับที่จะผู กพันตามข้อ กาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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โครงการจัดการกองทุ น รวมที่ผ่ านการอนุ ม ัติจากส านั กงาน หรือ ผ่ านการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

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

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
นายปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่อ ผู้ จ ัด การกองทุ น ทัง้ หมดได้ ที่ website ของบริษั ท จัด การ
(www.principal.th)
รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจำกกำรลงทุน
- 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 จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนบริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน ภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน
(1.5) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคม
กาหนด
(1.10) สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้
ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ
ตามกฎหมาย
(1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเป็ นไปตามแนวนโยบายทีค่ ณะกรรมการการลงทุนเป็ นผู้กาหนด
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ 28. “วิธกี าร
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
(1.17) ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ
จากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก”
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นแทนเงิน”
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(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้ว
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชี
ตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและจัดส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติมจานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.5) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงาน
กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
ทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.7 จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ในกรณีทมี่ ิได้
เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงาน กาหนด และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราทีก่ าหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า
จานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
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(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ในการคานวณ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณมูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิก
จ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงานกาหนด
(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจากสานักงาน
(1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
(2) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะ
รับหน้าทีต่ ่อไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั
แจ้งจากบริษทั จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการขอความ
เห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่
บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าทีไ่ ด้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่
บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไป
ได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สานักงาน ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ าหนดให้
เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์และ
ทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั จัดการ รับเงินต่างๆ ทีก่ องทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงาน
ของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์
และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือ
ชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืน
ของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มี
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีที่บริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ใน
กรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตก
ลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(2.9) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นว่าการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ ฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า
ดังกล่าว
(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตาม
ตราสารแห่งหนี้
(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หาในการจัดทา
รายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้น
รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(2.12) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ
การคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถอื หุน้ รับเงินปั นผล และรับดอกเบี้ย การจองหุน้
เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีทผี่ ดู้ ูแล
ผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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(2.16) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รูถ้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม
(2.20) ในกรณีทมี่ กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุน
จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจนการ
ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั จัดการหรือผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
จะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลใน รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.24) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.25) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ คงเหลือที่
ผูช้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.26) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.27) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของกองทุน
ด้วย
(2.28) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.29) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็ น
การเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบริษทั จัดการจะบอก
กล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่
วันทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จ สิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานแล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานมีคาสั ่งเป็ น
อย่างอื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทางทีก่ ่อ
หรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
กรณีทมี่ เี หตุต้องเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทาให้การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การโอน
ทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อย
ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สนิ้ สุดลง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทา
ได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด 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 พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร : +66 2645 0080
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ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด 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 จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด 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 จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้สญ
ั ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้สญ
ั ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

10

ข้อผูกพัน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตัง้ บุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลเพื่อเป็ นทีป่ รึกษากองทุน
ในภายหลัง โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษากองทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวจะไม่มอี านาจควบคุม
การดาเนินการของบริษทั จัดการแต่อย่างใด
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการ ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อ “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
- ไม่มี 13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุ นกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั
โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กาหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ รู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทา
การโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน”
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(3) หลังจากทีไ่ ด้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับ
ภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่ วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วย
ลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะ
มีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ “สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงุนหากมีการโอนหน่วยให้บุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุน
สถาบัน
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทา
การตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะ
จัดให้มกี ารชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
1. สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย
2. สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น แทนเงินได้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่
สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้เมื่อเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ต่างๆ ทีก่ องทุนจัดไว้ให้สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั จัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่ เติม โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ประโยชน์นี้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
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ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้ช่วยให้ระดับความเสีย่ งและผลตอบแทน
จากการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
อนึ่ง เนื่องจากบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั
จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการ
บันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือ
ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ า
รายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสม
โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ เป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั และถูกต้อง
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การปรับปรุงรายการให้
เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือการดาเนินการ
ใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์
ทีไ่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ ี
เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ย
เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ
ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์แ ละวิธกี ารทีส่ ามาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผถู้ อื
หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ16.1.3หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวม
คานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทา
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวม
ได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและ
มีผลผูกพันตามมติ
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มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผูถ้ 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 ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน
และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รบั มติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุ นรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
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17

ข้อผูกพัน
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุน
รวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 รายในวันทาการใด เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการจาหน่ายหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดให้แก่กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนด
ระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้
พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน
รวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่
บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1
(2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสาม
และวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิก
ถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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22.1.5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6. เมื่อสานักงานสั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
เงื่อนไขพิเศษ :
1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกกองทุน โดยถือว่าเป็ นความเห็นชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีมเี หตุ
ทีเ่ ชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการให้
บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชี
ของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบ
กาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวมทรัพย์สนิ
จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของ
กองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/
หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จสิน้ ผูช้ าระ
บัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คต่อ
ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการวางเงินตาม
จานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการ
วางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งมีช่อื ปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
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การวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการ
ใดๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน
10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว ผูช้ าระ
บัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด ภายใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคาร
เพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ น
กรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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