หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
• กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ จาํ เป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่ งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสิ น ค้า การเปลี่ ยนแปลงของความต้ องการของผู้บริ โภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี
(Information Technology Sector) ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย น แปลงพฤติ กรรมของผู้ บ ริ โภค และความล้ า สมั ย ของสิ น ค้ า
ดัง นั ้ น หากมี ปั จ จัย ลบที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุ น ดัง กล่ า วผู้ ล งทุ น อาจสู ญ เสี ย เงิ น ลงทุ น จํา นวนมาก และอาจมี ค วามเสี่ ย งและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่
่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ มี น โยบายลงทุ น ใน Master Fund ต่ างประเทศ บริ ษั ท จัด การอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่ อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้
ผู้ลงทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตํ่ากว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้ การทําธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ เป็ นกองทุนรวมที่ เน้ นลงทุนในต่ างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิ จ ตลาดการเงิ น อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษี อากร ความ
เสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ นและการเข้า-ออกของเงิ นลงทุน หรือข้อกําหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝื ดหรือเงิ นเฟ้ อ ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงิ นกลับ
เข้ามาในประเทศได้
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 6 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่ วยลงทุน
แต่ละชนิ ดก่อนทําการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่ กองทุนนี้ ไปลงทุน บริ ษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่
กองทุนนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทําให้กองทุนรวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ ไม่สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาํ สังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชําระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาํ หนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็
ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาํ เนิ นการตามคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
ใดที่ ทําให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุน ภายใต้ การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้ านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้
ติ ดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ 4 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2566
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สรุปข้อมูลกองทุน
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

ประเภทโครงการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
Principal Global Brands Fund
(PRINCIPAL GBRAND)

ระดับความเสี่ยงที่
ลงทุน
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ป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 6 ชนิด ได้แก่
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-C)
• หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-X)
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ําการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือ มีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุ น หลั ก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (Share
Class) Z ในสกุ ลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิข อง
กองทุนรวม ทัง้ นี้ กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley
Investment Management (Ireland) Limited. และเป็ นกองทุ นรวมที่ จ ั ด ตั ้ง ตามระเบี ย บของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ ก ฎหมายที่เกี่ย วข้ อ งของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญ ของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัท
ต่างๆ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้วทัวโลก
่
โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททีป่ ระสบผลสําเร็จหรือมีช่อื เสียงโดย
พิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นทีร่ ูจ้ กั ทัวโลก
่
การเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์สินค้า
หรือกลวิธกี ารจัดจําหน่าย เป็ นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นบุรมิ สิท ธิ ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุรมิ สิท ธิ ์
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น และหลักทรัพย์อ่ืนที่อ้างอิงกับ หุ้น เพื่อ ให้ได้ผลกําไรจากบริษัท ต่างๆ ใน
ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และลงทุนในหุ้นของประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock
Connect ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนหลักจะลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งเท่านัน้
2. บริษัทจัดการจะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) เป็ นต้น และบริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสิงค์โปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือ
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนั น้ และปั จจัย อื่น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่ าใช้จ่ายในการ
ป้ อ งกันความเสี่ยง เป็ น ต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุ นพิจารณาว่า การป้ อ งกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมี
ไว้ในตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ท่มี ีอ นั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ู้
ออกตราสารตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทต่ี ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อ ถือ ที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้อ อกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุน (classes หรือ
sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่ งทุนที่แตกต่างไปจากทีร่ ะบุ
ในรายละเอีย ดโครงการกองทุ น นี้ โดยขึ้น อยู่กับ ดุ ล พินิ จของบริษัท จัด การ ซึ่งกองทุ น รวมต่ างประเทศที่
พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นี้ และมีคุณสมบัติหน่ วยลงทุนต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรือกองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถอื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ า 30 วัน โดยผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องบริษัท จัด การที่ www.principal.th หรือ ช่ อ งทางอื่น ใดที่บ ริษัท จัด การ
กําหนดก่อนดําเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการตลาดทุ นมีการแก้ไข
เพิม่ เติมประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง
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บริษัท จัดการจะดําเนิ น การปรับ นโยบายการลงทุ น ดังกล่าวเพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศที่ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
แล้ว
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล

มี (เฉพาะชนิดจ่ายปั นผล)

การป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการ
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
มูคค่าขัน้ ตํา่ ในการขาย ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
คืนหน่ วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กําหนด
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้
จัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
กองทุนรวม

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 50,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท
: 1.00 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 กันยายน 2562

2. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน และสิ ทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
• เป็ นกองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้รบั จากเงินลงทุน
• ผูท้ ต่ี อ้ งการการลงทุนในระยะยาว
• ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสีย่ งจาการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ โดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักไปลงทุนซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่า
กว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -D) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั
สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่
ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ ตํ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกําหนด ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GBRAND -C) :
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)
กองทุนรวมของบริษทั จัดการอีน่ การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset
Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GBRAND-X) :
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ หรือ ผูล้ งทุนกลุ่มทีท่ ํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมประเภทผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุน
พิเศษได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
4. จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
• จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด คือ 3,000 ล้านบาท
5. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2563
6. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
• กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ําเป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสีย่ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า การเปลีย่ นแปลงของความต้องการขอผูบ้ ริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และมีการกระจุกตัวใน
กลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึง่ มีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และความล้าสมัย
ของสินค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสีย่ ง
และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ กองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
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• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทําให้กองทุนรวม
เปิ ดนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่า
ผูล้ งทุนทัวไป
่
• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
• เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์
ทีก่ องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจทําให้
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์
ทีล่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็ นไป
ตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
• อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการ
ลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
7. กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
• กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
8. ตัวชี้วดั (Benchmark) ของกองทุน
1) อัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตรา แลกเปลีย่ น ประมาณร้อยละ 85
2) อัต ราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ า สกุ ล บาท ณ วัน ที่ คํ า นวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทําสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณร้อยละ 15
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนทีก่ ําหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
9. การขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
9.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทําการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อน
เป็ นวันทําการถัดไป โดยติดต่อได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ท่านสามารถชําระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ โดยท่านสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
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เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจําเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
9.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่ งทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาทําการขายคืน หน่ วยลงทุ นเพื่อ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท จัดการ เว้นแต่กรณี ท่เี กิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั คํานวณราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีท่ีบริษัท จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซื้อ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิด
ความเสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิไม่ดําเนินการตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดําเนินการ
- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่มี ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ บุคคลซึ่งโดยปกติม ถี ิ่นที่อ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ม ีข้นึ และดําเนิ นกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทําให้บริษัท
จัด การและ/หรือ กองทุ น มีค วามเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือ ความเสี่ย งอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ กฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข)
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ที ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุ นไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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(2) มีคาํ สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่
ผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
(3) มีคํ า สั ่งขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของ
วิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่ผลู้ งทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกําหนด
3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัท จัดการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาํ สั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี ําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดําเนิน การ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่ ่งคําสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
9.3 วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการ ตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษัท จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุนที่ม ีคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี ําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทํ าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สินที่ลงทุ นไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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(2) มีคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคํ า สัง่ ขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัท จัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ม คี ําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2)
ให้สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันทีส่ ่งคําสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั ่ง :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืนหรือ
คําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ได้ เฉพาะในกรณีทก่ี ําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทํา
การ
(3) อยู่ระหว่างดําเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กําหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจําเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทม่ี กี ารระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม
(ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับ
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทําการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดําเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทก่ี องทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี ําให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทท่ี ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุด
รับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทําการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั ่งซื้อ
หรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าํ สั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั ่งซือ้ หรือคําสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืนหรือคําสั ่งสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือ
คําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
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รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้ม ี
คําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. การหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30)
• เพื่อ คุ้ม ครองประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน หรือ ในกรณี ท่ีม ีความจําเป็ นเพื่อ รัก ษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั ่งซื้อ หรือคําสั ่งขายคืนหรือคําสั ่งสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
ส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธกี าร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน
และ/หรือการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
13. ช่องทางผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน
•

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกีย่ วกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวัน
ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทําการถัดไป

•

ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีไ่ ม่เปิ ดให้ซ้อื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ดังนี้เพิม่ เติมด้วย
1. วันทําการก่อนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
2. วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิหรือ มูลค่าหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

• ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
14. ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
• ติดต่อได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
1. ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท
เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่าสนใจลงทุน ตาม
ปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุนของ
กองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited ซึ่ง เป็ นผู้บ ริห ารกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds - Global
Brands Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวม
จะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ ง
จากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ น
ความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะ
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน้
กองทุนทีล่ งทุนในหุน้ จะมีความเสีย่ งจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจขาดทุนเป็ นจํานวนมากได้ ราคาหุน้ อาจได้รบั อิทธิพล
จากหลายปั จจัย ทัง้ ในระดับของตัวบริษทั เอง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อและ
อัตราดอกเบีย้ ผลการดําเนินงานของบริษทั แนวโน้มด้านประชาการ และภัยพิบตั ติ ่างๆ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้มคี วามเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านเครดิต และความเสี่ยงอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ High Yield หลักทรัพย์ประเภท Asset Backed Securities หรือเงินกูต้ ่างๆ
หลักทรัพย์ประเภทนี้มคี วามเสีย่ งทีผ่ อู้ อกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามภาระหน้าทีไ่ ด้ (ความเสีย่ งด้านเครดิต)
และราคาตราสารอาจมีความผันผวนเนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดด้านการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัวไป
่ (ความเสีย่ งด้านตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ซ่งึ มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยทีป่ รับสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะลดมูลค่าของตราสารหนี้ ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยทีล่ ดลงจะเพิม่ มูลค่าของ ตราสารหนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนจึงขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการคาดการณ์และการ
ตอบสนองต่ อ ความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ย ในตลาด และขึ้น อยู่กับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม ผลตอบแทนสูงสุ ด ใน
ขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินทุนทีใ่ ช้ในการลงทุน
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชันของยุ
่
โรปและอเมริกา รวมถึง single securities, สกุลเงิน, คอลออปชัน่
และพุท ออปชันในตะกร้
่
าหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์; single securities, equity index และ volatility futures; อัตราดอกเบี้ย, ยูโร
ดอลลาร์และ treasury futures; contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงิน (single currency swap), สวอปการผิดนัดชําระหนี้
(credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนี ราคาผู้บ ริโภค (Consumer Price Index: CPI), สวอป
ผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มลี ักษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note), ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ์
(warrants), ฟอร์เวิรด์ สกุลเงิน (currency forward) และ participatory notes
ถึงแม้การใช้ตราสารอนุพนั ธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็ นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนั ธ์กม็ คี วามเสีย่ งทีแ่ ตกต่างไปจากความเสีย่ งทีพ่ บในการ
ลงทุน แบบเดิม ๆ และในบางกรณี ก็ม คี วามเสี่ยงมากกว่า หากมีการระบุ ไว้ในนโยบายการลงทุ น กองทุ นอาจใช้กลยุท ธ์ก ารลงทุน ที่
หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์เช่น ออปชัน่
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวอปและ/หรือ ฟิ วเจอร์ ทัง้ นี้ กลยุทธ์ดงั กล่าวอาจไม่ประสบความสําเร็จและทําให้กองทุนขาดทุน
นอกจากนี้ ตราอนุพนั ธ์ยงั มีความเสีย่ งเฉพาะ ความเสีย่ งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการจัดการ ความเสีย่ ง
ด้านคู่สญ
ั ญา ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งในการประเมินราคาผิดหรือไม่เหมาะสมของตราสารอนุ พนั ธ์ และความเสีย่ งทีต่ รา
สารอนุพนั ธ์อาจไม่สมั พันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อา้ งอิง อัตราดอกเบีย้ และดัชนี
เครือ่ งมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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1. เครื่องมือการกําหนดให้ผ้ลู งทุนเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing
Pricing ทีเ่ ป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื
หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ซึง่ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทําได้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความ
ผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอืน่ ๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทําได้เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึง
ปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทําได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตรา
สูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าํ ระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษทั จัดการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เปลีย่ นแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ ด้ดําเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วนของวันทําการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าํ ระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.และ
หรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี ํานาจอื่นกาหนดให้บริษทั
จัดการดําเนินการได้
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5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคําสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ม ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทําการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดทีส่ ดั ส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่าswing threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)ทัง้ นี้ รายละเอียด
วิธกี ารคํานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing
pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื
หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคําสั ่ง
ซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงือ่ นไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุน
หลักในอนาคต (ถ้ามี)
2. การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกิ นกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทําได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี ําให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คําสั ่งทีไ่ ด้จาก Notice
period นัน้ เช่นเดียวกับคําสั ่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันทีท่ ํารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น
ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ
Notice period ดังกล่าว
ในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคําสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน Notice period
สูงสุดทีก่ ําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการ
การใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทําการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษทั จัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice
period บริษทั จัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตาม
ดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคําสั ่ง
ซือ้ -ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุน
หลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิ น : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษทั จัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าวRedemption Gate จะใช้เฉพาะ
วันทําการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับ
หรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
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ลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหัก
ด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จํานวน ในวันทีส่ ่งคําสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จํานวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับคําสั ่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนทีเ่ หลือ บริษทั จัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี ารจัดลําดับ
ก่อน-หลังของคําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคําสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงาน
สําหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสั ่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสั ่ง
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนทีเ่ หลือได้ ซึง่ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่าํ กว่า
Redemption Gate ขัน้ ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทําได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขัน้ ตํ่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ ะบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียด
วิธกี ารคํานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกําหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gateทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption Gate
ก่อนระยะเวลาทีก่ ําหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูก
ยกเลิกคําสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการ
การใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคําสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ม ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษทั จัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ สภาพ
คล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง
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กับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ ําหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ
ทีน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้
Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชําระเงินจากคําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก
เฉลีย่ ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจ
ของบริษทั จัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคําสั ่ง
ซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gateให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุน
หลักในอนาคต (ถ้ามี)
3. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดําเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิ น (วันทําการ) : 1
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั ่งซือ้ หรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีทป่ี ระกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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สิ ทธิ และข้อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับ รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่ม ีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการนําส่ง
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
2. เงื่อนไขที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจํากัดสิ ทธิ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผู้ถอื หน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
3. วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ไม่มขี อ้ จํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกําหนด
4. ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงของบริษทั จัดการได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
5. ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจํากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียงที่มแี นวโน้ มว่าอาจจะเกิ ดขึ้น
• ไม่มกี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง
6. ช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ทีส่ ่วนกํากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
7. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
ไม่ม ี
8. ภูมิลาํ เนาเพือ่ การวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี มิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยูข่ องบริษทั จัดการเป็ น
ภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการของกองทุนรวม
1. รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานคณะกรรมการ

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ
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• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ

• คุณอุเดย์ จายาราม

กรรมการ

• คุณจุมพล สายมาลา
2. รายชื่อผู้บริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและกองทุนส่วนบุคคล

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน

• คุณรัฐภูม ิ บัวสําลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุ การบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณปองทิพย์ สหวัฒนชัย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั (มีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2565)

• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
3. จํานวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565)
• มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จํานวน 66 กองทุน
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 72,867,702,973.78 บาท
4. คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ

ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2565)
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• คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
5. รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2565)

• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จํากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จํากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมภิ าคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จํากัด

• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2549-2550
ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
พ.ศ.2539-2547

ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สํานักงาน ก.ล.ต

• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547

ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
นักวิเคราะห์, สํานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จํากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สํานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จํากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จํากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จํากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จํากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จํากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากัด
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุ นการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
8. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอีย่ มวณิชชา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พีออดิท จํากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชนั ่ 12 เลขที 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ข้อมูลอื่นๆ
ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้***
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี **
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o กองทุ
ค่าธรรมเนี
มผูนร้ ซิบั เฝากทรั
พย์สนิ -ต่แบรนด์
างประเทศ
นเปิ ดยพริ
พิล โกลบอล
o ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ก.ย. 2564
1 ก.ย. 2563
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 ส.ค. 2565
- 31 ส.ค. 2564
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
17 ก.ย. 2562
- 31 ส.ค. 2563
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22

1.958
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.056

1.996
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.01
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.605
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.603
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.537
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

0.032
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.014

0.032
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.031
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.21

0.321
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.042

0.321
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.040

0.307
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.135

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
0.042
0.066
0.011
ไม่มี
0.012
ไม่มี
0.042
0.001

ไม่มี
0.040
0.067
0.013
ไม่มี
0.011
ไม่มี
0.041
0.002

0.119
0.016
0.044
0.005
ไม่มี
0.010
0.020
0.006 25
0.003

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ทีป่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ก.ย. 2564
1 ก.ย. 2563
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 ส.ค. 2565
- 31 ส.ค. 2564
ในโครงการ
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
17 ก.ย. 2562
- 31 ส.ค. 2563
เก็บจริ ง*,**

2.024
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.122

2.054
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.063
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
จะคํานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ าํ นวณ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

o

o

o
o
o

ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซือ้ หรือ
ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 2.14
1.50
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ยกเว้น
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้ ขาย
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ยกเว้น
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
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o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั คืนเมื่อ

เลิกกองทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดําเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 153.51
• Port Folio Duration : ไม่มี
• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน ร้อยละ
ชนิ ดสะสมมูลค่า: -28.21
ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ: -14.33
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลักเซ็มเบิรก์
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อืน่
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
หมายเหตุ :
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD
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% NAV

367,810,750.19

100.33

32,813,706.48
5,500,549.00

8.95
1.50

4,802,287.99
(44,343,619.82)
366,583,673.84

1.31
(12.10)
100.00
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าํ ประกัน
38,314,255.48
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร
กลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้าํ /
อันดับ
วันครบ
จํานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
กําหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
AA
32,811,834.75
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
AA
5,499,886.19
*1

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 10.45
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
32,813,706.48
5,500,549.00

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(17 ก.ย. 62)

3 เดือน
(27 พ.ค. 65)

6 เดือน
(25 ก.พ. 65)

1 ปี
(27 ส.ค. 64)

ชนิดสะสมมูลค่า

11.7979*

12.3058

12.7482

13.2136

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

11.8993*

12.3484

N/A

N/A

5.75%
9.89%
-5.93%
-11.41%

-3.65%
-4.99%
-3.18%
-4.99%

-7.88%
-9.84%
N/A
N/A

-11.26%
-12.82%
N/A
N/A

ผลการดําเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) อัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตรา แลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตรา แลกเปลีย่ น ประมาณร้อยละ 85
2) อัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ าํ นวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทําสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565
ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ภาคผนวก 1
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
Class
: Class Z (สําหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 ตุลาคม 2543
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
: มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ ของบริษัท
ต่างๆ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้วทัวโลก
่
โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสําเร็จหรือมี
ชื่อเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
การ
เป็ นเจ้า ของลิข สิท ธิส์ ิน ค้ า หรือ กลวิธีก ารจัด จํ า หน่ า ย เป็ นต้ น ) ภายใต้ แ ฟรนไชส์ ธุ ร กิ จ ที่
แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุ นในหุ้น บุริม สิท ธิ ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือ หุ้น
บุรมิ สิทธิ ์ ใบสําคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อ่นื ที่อ้างอิงกับหุน้ เพื่อให้ได้ผลกําไร
จากบริษทั ต่างๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares)
ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่
เกินร้อ ยละ 10 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุ นจะลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Max Entry Charge
: ไม่เกิน 1.00%
Management Fee
: 0.75%
Ongoing Charges
: 0.90%
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
: MSCI World Net Index
Bloomberg ticker
: MORGBRZ LX
ISIN
: LU0360482987
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน้
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพ ย์ และอาจขาดทุนเป็ นจํานวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รบั
อิท ธิพ ลจากหลายปั จจัย ทัง้ ในระดับ ของตัวบริษัท เอง การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจและการเมือ ง แนวโน้ ม การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบีย้ ผลการดําเนินงานของบริษทั แนวโน้มด้านประชาการ และภัยพิบตั ติ ่างๆ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้มคี วามเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านเครดิต และความเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ High Yield หลักทรัพย์ประเภท Asset Backed Securities หรือเงินกูต้ ่างๆ
หลัก ทรัพ ย์ป ระเภทนี้ ม ีค วามเสี่ย งที่ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์อ าจไม่ ส ามารถชํา ระเงิน ต้ น และดอกเบี้ย ตามภาระหน้ าที่ได้ (ความเสี่ย ง
ด้านเครดิต) และราคาตราสารอาจมีความผันผวนเนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดด้าน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัวไป
่ (ความเสีย่ งด้านตลาด) กองทุนอาจลงทุนใน
หลัก ทรัพ ย์ป ระเภทตราสารหนี้ ซ่ึง มีค วามอ่ อ นไหวต่ อ อัต ราดอกเบี้ย อัต ราดอกเบี้ย ที่ป รับ สูงขึ้น โดยส่ วนใหญ่ จะลดมูล ค่ าของ
ตราสารหนี้ ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ทีล่ ดลงจะเพิม่ มูลค่าของตราสารหนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนจึงขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการ
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คาดการณ์ แ ละการตอบสนองต่ อ ความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ย ในตลาด และขึ้น อยู่ กับ การใช้ก ลยุ ท ธ์ท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม
ผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินทุนทีใ่ ช้ในการลงทุน
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารอนุ พ ัน ธ์ ท างการเงิน รวมถึ ง ออปชัน่ ของยุ โ รปและอเมริก า รวมถึ ง single securities, สกุ ล เงิน ,
คอลออปชันและพุ
่
ทออปชันในตะกร้
่
าหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์; single securities, equity index และ volatility futures; อัตรา
ดอกเบีย้ , ยูโรดอลลาร์และ treasury futures; contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงิน (single currency swap), สวอปการ
ผิด นั ด ชํา ระหนี้ (credit default swap), สวอปอัต ราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัช นี ร าคาผู้บ ริโภค (Consumer Price
Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note),
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrants), ฟอร์เวิรด์ สกุลเงิน (currency forward) และ participatory notes
ถึงแม้การใช้ตราสารอนุ พนั ธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็ นประโยชน์ แต่ตราสารอนุ พนั ธ์กม็ คี วามเสีย่ งทีแ่ ตกต่างไปจากความเสีย่ งที่พบใน
การลงทุนแบบเดิมๆ และในบางกรณีกม็ คี วามเสีย่ งมากกว่า หากมีการระบุไว้ในนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่
หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิม่ ผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์เช่น ออปชัน่
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวอปและ/หรือ ฟิ วเจอร์ ทัง้ นี้ กลยุทธ์ดงั กล่าวอาจไม่ประสบความสําเร็จและทําให้กองทุนขาดทุน
นอกจากนี้ ตราอนุ พ ัน ธ์ย ังมีค วามเสี่ย งเฉพาะ ความเสี่ย งเหล่ านี้ เกี่ย วข้อ งกับ ความเสี่ย งด้านตลาด ความเสี่ยงด้า นการจัด การ
ความเสี่ยงด้านคู่สญ
ั ญา ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการประเมินราคาผิดหรือไม่เหมาะสมของตราสารอนุ พนั ธ์ และ
ความเสีย่ งทีต่ ราสารอนุพนั ธ์ อาจไม่สมั พันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อา้ งอิง อัตราดอกเบีย้ และดัชนี
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ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) as of August
Factsheet 2022.
รายละเอียดของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z Shares (Accumulation Share Class) แปลมา
จากหนังสือชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก
ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท:่ี www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่ม ี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่ม ี
1.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สําหรับผูส้ ั ่งซือ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุน
และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผูล้ งทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ย ัง ไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม) คํา สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ท่ีท่ีทํ า การทุ ก แห่ งของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ในวันและเวลาทําการ
สําหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผสู้ ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

1.2

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภ.พ.20
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี ํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
บัญชีรบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคําสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
2. สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารได้
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ในกรณี ส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการ ผู้สนใจสามารถ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อสามารถทําการสั ่งซื้อได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อสามารถทํา
การสั ่งซื้อได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ใน
กรณีทส่ี ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการทีก่ ําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ ําหนด
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายทีค่ ํานวณได้เมือ่ สิ้นวันทําการทีไ่ ด้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลีย่ นเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าํ สั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทําการ
ขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คําสั ่งซื้อ หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคําสั ่งซื้อและชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นําเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดําเนินการให้มกี ารหัก
กลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชําระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการ
ยอมรับ
สําหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ ชื่อบัญ ชี
“บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล แบรนด์ ”
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บ ริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อ รับ เงิน ค่าจองซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชําระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด และหลักฐานการชําระ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซือ้ คืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คําสั ่งซื้อและได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสําเนา คําสั ่งซื้อให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2
วันทําการนับแต่วนั ที่ทร่ี ะบุในใบคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ถึงวัน
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันทีท่ ่รี ะบุในใบคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการ
จะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ ร่ี ะบุในใบคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ ร ับ คํ า สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น มาจากกองทุ น
รวมอืน่ ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ และกรณีท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผู้ส ั ่งซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนดําเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดําเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ ชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือ กองทุน บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดําเนินการตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดําเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ได้รบั คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณา
ตามวันทีส่ ั ่งซื้อ และได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
1.4.2. ในกรณีท่ีจํานวนเงินทีร่ ะบุในคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจํานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ั ่งซื้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั
ใบคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคําสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษทั จัดการได้รบั ชําระ
เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ผูส้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชําระค่าซื้อ หน่ วย
ลงทุนแล้ว ในกรณีทว่ี นั ใดวันหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากมีการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ ต้นที่จํานวนขัน้ ตํ่าการจองซื้อ
ของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาวิธกี ารตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็ นต้อ งแจ้งให้ผูถ้ ือ หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยคํานึงถึงประโยชน์ และความเป็ นธรรมของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ
1.4.5. ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อ ชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือ กองทุน บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการ
ดําเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีท่จี ําหน่ ายหน่ วยลงทุนได้ม ีมูลค่าน้อ ยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้
กองทุนไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจําหน่ าย
หน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณีทม่ี เี หตุอนั จําเป็ นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครัง้ แรกได้ โดยบริษัท จัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั ิจดั ตัง้ กองทุนสิ้นสุดลงใน
วันทีแ่ จ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัท จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนั บแต่วนั
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุ นภายในหนึ่งเดือ นนับ แต่วนั
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกําหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่
บริษทั จัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การคืน เงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอี ย ดข้ า งต้ น เว้น แต่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณี ท่ีก ารสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น มีผ ลให้จํานวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิน กว่ าจํ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จ ด
ทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
แต่บ างส่วนหรือ ไม่ จดั สรรทัง้ หมด บริษัท จัดการจะคืน เงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุ น ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัด สรรแต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ม ีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทส่ี มควรและจําเป็ นจนทําให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลา
ข้างต้น
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วิ ธีการจ่ายคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ ตาม
รายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ในกรณี ท่ีไม่ม ีรายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม หรือกรณีอน่ื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ส ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการทีบ่ ริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผูด้ ําเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ี
ทําการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อ ขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธีการซื้อ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน แก้ไขหรือ ยืนยันข้อ มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะไม่
ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อ หน่ วยลงทุ นผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอืน่ ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
3. กรณีผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารส่งคําสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามคําสั ่งซื้อทางโทรสารของผู้ส ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการตามข้อมูลที่
ได้รบั ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
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ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สําหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญทีผ่ ูล้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคําสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ผูท้ ส่ี นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ ําการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทท่ี ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สําหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
่ ภ.พ.20
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี ํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
• บัญชีรายชื่อผูถ
้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
• บัญชีรบ
ั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
•

ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
2. สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
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ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริม่ ทําการขายหน่ วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสดุ วิสยั หากวันทําการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได้
ให้เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทํา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัท จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคํานวณราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทํา
การซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์(ถ้ามี)) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การส่งคําสั ่งซื้อและชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดําเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี)
พร้อมชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ ะบุในคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สําหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซอ้ื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ
บัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จํากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์”
(3) บัญ ชีอ่ืนใดที่บริษัท จัดการเปิ ดไว้เพื่อ รับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท จัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชําระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชําระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คําสั ่งซื้อและได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
จากผู้ส ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสําเนาคําสั ่งซื้อให้แก่ผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสั ่งซือ้ ถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดําเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
ในกรณี ท่ีการชําระเงิน ด้วยคําสั ่งหักบัญ ชีธนาคาร เช็คหรือ ดราฟต์ดงั กล่าว ถูก ปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ และจะดําเนินการนํ าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนดําเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดําเนินการ
2.3.3
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อ เสียงของบริษัท จัดการหรือกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดําเนินการตามคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อน
การดําเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคําสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการได้รบั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้
ชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทม่ี กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรร
ได้ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ (Pro Rata) หรือ โดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนตามจํานวนโดย
เริม่ ต้นทีจ่ ํานวนขัน้ ตํ่าการจองซือ้ ของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาวิธกี ารตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยคํานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
2.4.2
ในกรณี ท่ีจํานวนเงินที่ระบุในคําสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อ ไม่ตรงกับจํานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่
บริษัท จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทําการขายที่บริษัทจัดการทํารายการ บริษัท จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนของคําสั ่งซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัท จัดการได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุน กําหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิม่ จํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทําการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคํานวณดังกล่าว
2.4.4
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อ เสียงของบริษัท จัดการหรือกองทุน บริษัท
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2.5

จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผู้
สั ่งซื้อก่อนการดําเนินการ
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีการจ่ายคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นํ าฝากเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ หรือชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่ม ี
รายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอน่ื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคํา
ขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนของผู้ส ั ่งซื้อได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการคืนเงินดังกล่าว
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริก ารดังกล่ าว ล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือ ยืนยันข้อ มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะไม่
ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม ระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาทําการขายหน่ วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทํา
การขายหน่ วยลงทุนเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท จัดการเว้นแต่
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4.

5.
6.

7.

8.

กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ กี ารส่งคําสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดําเนินการตามคําสั ่งซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทําธุรกรรมใด
ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือ
คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น” หรือ กรณี อ่ืนใดที่บริษัท จัดการได้สงวนสิท ธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะหยุด รับ คําสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดําเนินการทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณี
ทีเ่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการกองทุนรวมจําป็ นต้อ งเปลี่ยนแปลงวันหรือ เวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ ําหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือ เวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ การซื้อ ขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจําเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

3. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
3.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
3.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : ไม่ม ี
3.3. วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
3.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
3.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
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ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
วิ ธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

: มี
: มี
: มี
: มี
: มี

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินหรือเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมใน
อนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) และนํ าส่งได้ท่บี ริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผสู้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ คุ คล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
•

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึงเวลา
15.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้
วันทําการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
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การชําระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ทีม่ ลี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อการชําระราคา เว้นแต่บริษัท จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต บริษทั จัดการจะชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั
คํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อ นผัน โดยมิให้นั บรวมวัน หยุดทํ าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่าย
เฉพาะในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี ําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนเป็ นผูด้ ําเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดําเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณี ท่ไี ม่ม รี ายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัท จัดการไม่สามารถชําระเงินให้
ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการในคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิทจ่ี ะ
พิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมาย
ให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
3.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่ม ี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่ม ี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิน้ สุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
3.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัท จัดการ
ดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุน หรือ
จากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ ํานวณได้
เมื่อสิน้ วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้ อาจจะ
ต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น
โดยบริษทั จัดการจะนําเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะ
สัน้ ทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั จะคํานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสาร
รัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดําเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตินัน้
เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทําการถัด
จากวันทีเ่ สร็จสินการคํานวณดังกล่าว
4. บริษัท จัดการจะใช้รายชื่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ณ วัน ทําการขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อ พักการโอนหน่ วยลงทุนสําหรับการรับซื้อ คืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดําเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กบั
บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการตามทีก่ ําหนด ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”
หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ดําเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน
ทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี ารและบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดง
ความประสงค์แ ล้ว บริษัท จัด การจะถือ ว่ าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้รบั เงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ในครัง้ นั น้ ๆ
เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดําเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนใน“หนังสือ แสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัท จัดการ
กําหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”มีผลให้
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้ม ี
ผลใช้บงั คับไปจนกว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
กําหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนําเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนําเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษทั จัดการแล้วได้
หากเกิดกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจ
ทําให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียง
ของบริษทั จัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้า
มี) หรือ เพื่อ ให้เป็ นไปตามคําสั ่งหรือ การตีความหรือ การให้ค วามเห็นของหน่ วยงานผู้ม ีอํานาจ โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งผู้ถือ หน่ วยลงทุนทราบก่อ นการดําเนินการหรือไม่ดําเนินการดังกล่าว และให้ถือ ว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการดําเนินการ
ผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็ นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี ําสั ่งห้าม
หรือ ข้อห้ามใดๆ บริษัท จัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแทนได้
3.4.3 เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3.4.3.1. คําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทํา
รายการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีจํานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผูส้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้
หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือมีจํานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือใน
บัญ ชีขนั ้ ตํ่า (ถ้ามี) บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตาม
จํานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัท จัดการจะเปลี่ย นแปลงมูลค่าหรือ จํานวนหน่ วยลงทุน คงเหลือ ในบัญ ชีขนั ้ ตํ่าดังกล่าว บริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
3.4.3.2. บริษัท จัด การหรือ นายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุ นที่ทํ ารายการขายคืน สมบูรณ์ แล้ว ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนของคําสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัท จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุ นกําหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัท จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที่ทํารายการ
ขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทําการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคํานวณดังกล่าว
3.4.3.3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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ทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
บริษัท จัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ ทรัพ ย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกําหนด
3.4.3.4. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจยกเลิกคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดงความจํานง
ในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
3.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั รับซื้อ คืน หรือ โดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดําเนินการนํ าส่ง เว้นแต่กรณี บริษัท
จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าว
ตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การชําระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการนํ าส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
บริษัท จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ นจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน โดย
บริษัท จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทําการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือ หน่ วยลงทุน โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ใช้วธิ กี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอืน่ ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทําการขายคืน
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและ
เวลาทํ าการขายหน่ วยลงทุน เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการลงทุน ในต่างประเทศ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที ําการทุกแห่งของบริษัท
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จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณี ทเ่ี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี จําเป็ นและสมควร บริษัท จัดการ
จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
4. กรณีผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนส่งคําสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3
วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคําสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามคําสั ่งขายคืนทาง
โทรสารของผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั
เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้
บริษทั จัดการดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่ง
ซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการกองทุนรวมจําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่ า งจากที่กํ า หนดไว้ในโครงการหรือ ข้ อ ผู ก พัน ของกองทุ น รวมเป็ นการชัว่ คราว อัน เนื่ อ งจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ ํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรัพ ย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัท จัดการกองทุนรวมสามารถดําเนิ นการดังกล่าวได้เพียงเท่ าที่ม ีความ
จําเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน: ทุกวันทําการ
3.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
ทุกวันทําการ ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการกําหนดให้วนั ทํ าการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น (ถ้ า มี) และวัน ทํ า การที่บ ริษัท จัด การไม่ ได้รบั ผลกระทบจากการรับ ชํา ระค่ าซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
3.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
3.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม: 3.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2 บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือ
คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
4. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
อืน่
4.1 วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
หรือ สับเปลีย่ นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุนต้นทาง จํานวนเงินหรือจํานวน
หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุน การขายหรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดําเนินการนําเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชําระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอืน่ ใดทีบ่ ริษทั
จัดการกําหนด เมือ่ บริษทั จัดการได้ทํารายการสับเปลีย่ นแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็ นอย่างอื่น
ได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม) คําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ่ี
ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั
จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั
จัดการได้ทํารายการสับเปลีย่ นแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สําหรับผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
4.2 วันเวลาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทําการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ณ ทีท่ ําการของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
4.3 ราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คํานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คําสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ทํารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ทีค่ ํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลังจากวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คําสั ่งสับเปลีย่ นหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผู้ถอื หน่วยลงทุนสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้หน่ วย
ลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมลู ค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจํานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง
ทัง้ นี้ ห ากบริษัท จัดการจะเปลี่ย นแปลงมูลค่ าหรือ จํานวนหน่ วยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีข นั ้ ตํ่ าดังกล่ าวตามที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
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2. บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะปฏิ เสธการทํ า รายการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หากไม่ ส ามารถเรีย กเก็บ ค่ า ใช้จ่ า ยหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทําการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื
หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
หรือ ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทํา
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะไม่
ดําเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นก่อนการดําเนินการ
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่ งหรือ หลายอย่ างตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ภายใต้ส ถานการณ์ นั น้ ๆ โดยคํานึ งถึง และรัก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ วยลงทุ น เป็ นสํา คัญ โดยจะไม่ ถือ ว่ าเป็ น การ
ดําเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงื่อนไขทีท่ ําให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ ําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้า 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 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (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
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2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กําหนดห้ามเปลีย่ นมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผอู้ อก SN
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงั คับกับกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ ขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี าํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี าํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ ําหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
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 ช้ในการทํา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือทีม่ ขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

2

2.6 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือทีม่ ขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าํ หรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ ําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชําระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทม่ี ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทํา
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อน
มาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีม่ ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่
ซือ้ ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผ่ี ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ สิ้น
วัน มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรือ่ งดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึง่ ได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะ
ไม่ดําเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี้
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้ รวมกับผลประโยชน์ทก่ี องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันทีม่ กี าร
คํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก
Reverse Repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึน้ โดยคํานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาดังกล่าว
กระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดําเนินการดังนี้
3.1 ดําเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่มนี โยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธอี ่นื ซึง่ จะมีผล
ให้ บลจ. สามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิ ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
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3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกีย่ วกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (Spot
Price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อืน่ ทีไ่ ม่ใช่ดชั นี
หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย derivatives หรือผูค้ า้
derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืน่ ต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ ทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี าํ นวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(future price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
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บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สง่ิ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือ่ การลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งครบกําหนดทันที (ใน
กรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
กําหนดให้ผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าํ ระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการ
ทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดทีท่ ําให้สทิ ธิทก่ี ําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
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7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงื่อนไขทีท่ ําให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี น่ื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศที่
มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงื่อนไขทีท่ ําให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพือ่ นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ ําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชําระหนี้การค้า 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 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (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 จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กําหนดห้ามเปลีย่ นมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN
ดังต่อไปนี้กอ่ นการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผอู้ อก SN
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงั คับกับกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ ขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ใน
การลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ํากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2. CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศทีก่ ํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทัง้ นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ าํ นักงานกําหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกูย้ มื
ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจําเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่
ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
9

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้คาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIF
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ น
ประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มา
คํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ ําหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
4 ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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underlying ที่เป็ นองค์ ป ระกอบของดัช นี ด ัง กล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ย อมรับ อย่ า งกว้า งขวางและเปิ ด เผยไว้อ ย่ า ง
แพร่หลายด้วย
5 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
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 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
6 หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดในข้อ
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือ่ คํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
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3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี าํ นวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อ้ื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันความเสีย่ งครบกําหนดทันที (ใน
กรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
กําหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าํ ระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพือ่ แลกกับการ
ทีผ่ ซู้ อ้ื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของ
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สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดทีท่ ําให้สทิ ธิทก่ี ําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ให้ บลจ. ลงทุนใน
หน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่ม ี
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขทีท่ ําให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี้
ในกรณีทส่ี ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีม ี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึง่ ประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
อยู่ในระดับที่ Investment grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
5.2

5.3
5.4
5.5
6

ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
Filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
เสนอขายในประเทศไทย
มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี าร
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิก
ถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผู้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(2) นํ้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัท จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้อ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing

6.5
6.6

6.7

6.8

6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนและไม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1
หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบั น การเงิน ระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทํานองบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ สู่ ญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OCT Derivatives
หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจ
ทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ าํ นักงาน
กําหนด
หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ที่
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

15
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ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่
ในระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ าํ นักงานกําหนดและมีลกั ษณะตามข้อ 6.7.1

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ น
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
1.2 ธพ.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
กําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กง่ึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ อี ายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

Total SIP ซึ่ ง ได้แ ก่ ทรัพ ย์ สิน ตามข้ อ 8 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการ
ลงทุนสําหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสําหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดับ ตํ่ า กว่ า investment grade หรือ ไม่ ม ี
credit rating

6

derivatives ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อ
การลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100%
ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จํากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ ลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้อง
เป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กําหนด
เกีย่ วกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่ าหนี้ สิน ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อ มูลหนี้ สนิ ทางการเงินนั น้
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีท่ผี ูอ้ อกตรา
สารไม่ ม ีห นี้ สิน ทางการเงิน ตามที่เปิ ด เผยไว้ในงบการเงิน สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีล่าสุดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ใน
กรณี ท่ีผู้อ อกตราสารได้ม ีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3

4

5

6

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบในการดําเนินการ
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่ ว ย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ทีอ่ อก
หน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย infra ของกองทุน ที่ม ลี กั ษณะครบถ้ว นดัง นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ ว ย property ทัง้ หมดของกองทุน property
ที ่อ อกหน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย property ของกองทุน ที ่ม ลี กั ษณ ะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ ว ย private equity ทั ง้ หมดของกองทุน
private equity

“ทัง้ นี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : การดําเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้
ทีบ่ ริษทั จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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รวมถึงวันทีไ่ ด้จําหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อ
สํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อ มสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนดเว้นแต่
เป็ นการดําเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สนิ
(product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับ แต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือ จากกรณี ตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณี เป็ น
กองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมือ่ บริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพ ย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไ่ี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณี ท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษัท ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ ํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ ําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดําเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จํานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของ
บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ อ้ งทําคําเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นํามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) โดยให้
ดําเนินการตามทีก่ ําหนดในข้อ 3
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั ิให้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
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(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้
กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ ําหนด
(3) ในกรณีท่มี กี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศที่มผี ู้รบั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน
ดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผู้ถอื หน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ํ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็ น
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีท่อี ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กําหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํารายงานข้อมูล
เกีย่ วกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ ําหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ ําหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน
(1) ดําเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทํารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ จํานวนอัตราส่วนการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ ําหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนด และให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
จัดทํารายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุทไ่ี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง แต่
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนตามข้อ 5 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจําเป็ นอื่นใดทําให้บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการ
ดําเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กําหนด
ส่วนที่ 6 : การดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
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(1.1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทําให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(1.2) ดําเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีท่กี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือ หน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัท จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมหรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผูล้ งทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคํานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสําคัญ
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงด
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่ี
ครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ล
ใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติมกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม

ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทําการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
(ประจําปี 2565)
(TH, US, LUX)
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
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วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 18 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 15 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงวันหยุดทําการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
(ประจําปี 2565)
(TH, US, LUX)
-ต่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ เป็ นนิ ติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พรินซิ เพิ ล จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ ทัง้ นี้ ผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนิ นงานของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จํากัด
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่ อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อ มูลการลงทุน เพื่อ บริ ษัท จัดการได้ที่ บริ ษัท จัดการ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้อ มู ลที่ อ าจมี ผลต่ อ การตัด สิ นใจลงทุ น เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้อ งได้ที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่ สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัท จัดการทราบ เพื่อ ที่ บริ ษัท จัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิท ธิ ออกเสียงได้ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดการ www.principal.th และผู้ส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2565

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จํากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

