
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  

Principal Global Equity Fund  

   

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพิล โกลบอล เอคควิต้ีส,์ CIMB-Principal (FAM) Global Equities Fund (ช่ือย่อ : CIMB-

PRINCIPAL (FAM) GEF) การเปล่ียนแปลงมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ

ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ

มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จาํนวน            

ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียง

มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป และผูล้งทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และคาํนึงถึงวตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุน

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน          

และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความ

เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ี

มีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน    

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 



 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 

 

 
จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 

 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           1 

รายละเอยีดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพลิ โกลบอล อิควติี ้

คาํจาํกัดความ 

โครงการ หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

กองทุน กองทุนเปิด 

กองทุนรวม 

หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

หน่วยลงทุน หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

โกลบอล อคิวติี ้ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GEF-R) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสม

มลูคา่ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ 

 (ชื่อยอ่ :PRINCIPAL GEF-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

สถาบนั 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GEF-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

กลุม่ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GEF-C) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

พเิศษ 

หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GEF-X) 

บรษิทัจดัการ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทาํการ หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(Subscription Date) 

หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามที่

กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่ามปฏทินิทีเ่ป็นวนัทาํการ

ตามปกตขิองบรษิทัจดัการและ/หรอืวนัทาํการของประเทศทีก่องทุนหลกั

จดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัทาํการของตลาดหลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัจด

ทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน

ในต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกาํหนดใน

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุ และ/หรอืชอ่งทางอื่นใดตามทีก่าํหนดไวใ้นโครงการ

จดัการ 

วนัทาํการขายคนืหน่วย

ลงทุน 

(Redemption Date) 

หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนืหน่วย

ลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวนัทีต่าม

ปฏทินิทีเ่ป็นวนัทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการและ/หรอืวนัทาํการของ

ประเทศทีก่องทุนหลกัจดัตัง้/ลงทุน และ/หรอืวนัทาํการของตลาด

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขาย และ/หรอืวนัทาํการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้ม)ี หรอืตามทีบ่รษิทั

จดัการจะประกาศกาํหนดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุ และ/หรอืชอ่งทางอื่นใด

ตามทีก่าํหนดไวใ้นโครงการจดัการ 
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ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื 

หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั    

        (มหาชน) 

กองทุนหลกั หมายถงึ  กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนนําเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

มลูคา่หน่วยลงทุน หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price) 

หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย

คา่ธรรมเนียม (ถา้ม)ี การขายหน่วยลงทุน และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Price) 

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึ

ปัจจุบนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ี

ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่าง

ของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการ

เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depository 

Receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้

เพือ่รองรบัใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและ

คาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

สมาคม หมายถงึ  สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์

ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั

การเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้

และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษิทันัน้ 

กจิการ หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์

ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ  คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํ

กจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก  หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุน  

 ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 ลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่  

 สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

กลุม่กจิการ    หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัช ี 

 กาํหนดเกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

กลุม่กจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่

ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล

เงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะที่

สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลาง

สมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 

Banks (EMEAP) 
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กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้น

ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของ

กองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน

ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน 

Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน

ตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง

เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
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ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเทา่เงนิฝาก 

 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิ

ฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิ

ตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

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

ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล

ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาล

ต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่

ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนั

การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลย

พนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขาย

ยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้น้ี หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้

ถอืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้น้ี หากไมม่ี

งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผู้

ถอืหุน้ลา่สดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก    

ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู

แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
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3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 

สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ

ชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ

ในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

Derivatives on Organized 

Exchange 

หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการที่
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ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกอง

ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่

ไดแ้ก ่ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และ

สาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการ

ลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้

สลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง

ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 

Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย

ออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่

กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู้

ลงทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ Derivatives 
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Obligation หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives 

อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ใน

มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจา

ต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั

ตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการ

หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ที่

อยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของ

ประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ

เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
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Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           11 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

1.2  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Equity Fund 

1.3  ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GEF 

1.4  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การกาํหนดอายโุครงการ : ไมก่าํหนด  

1.7  อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8  อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9  เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใหโ้ครงการจดัการกองทุนรวมที่ไดร้บัอนุมตัสิิน้สุดลง โดยจะไมนํ่ากองทรพัยส์นิ

ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน      

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถอืหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- กรณีกองทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุน 

- กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงเงนิรบัอนุญาตใหนํ้าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

- ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืมเีหตุให้

เชื่อไดว้า่เป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.10  ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขาย :  

2.1  จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000 บาท  

2.2  เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

เงือ่นไข: 

1) ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ

โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2) หากบรษิัทจดัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบั

จดัสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงนิเพิ่มเติมจากสํานักงาน และ

หน่วยงานอื่นใดที่มอีํานาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนของโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3) บรษิทัจดัการจะจดัสรรวงเงนิลงทุนในต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้บักองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ีรวมกนัทุกกองทุนไมเ่กนิวงเงนิทีส่าํนกังานอนุมตัจิดัสรร

ให ้

2.3  มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4  จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  
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2.5  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     

ชนิดสะสมมลูคา่   : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1.00 บาท  

2.7  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่าํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมก่าํหนด 

2.8  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื :   

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่าํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมก่าํหนด 

2.9  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่าํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมก่าํหนด 

2.10  มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่าํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมก่าํหนด 

2.11  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่าํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่   : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไมก่าํหนด 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           13 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไมก่าํหนด 

2.12  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  และ

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมูลค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบั      

ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา

การถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกําหนด

ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ

จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซื้อ

และ/หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ

สง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการ

ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคต์อบสนองผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน 

โดยกองทุนจะมุง่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทุนที่ตอบสนองวตัถุประสงค์ ดงักล่าวของผู้ลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถยอมรบั

ความเสีย่งของการลงทุนต่างประเทศได ้

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน   

3.3  ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

3.4  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมคีวามเสี่ยง

ต่างประเทศ  

3.5  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  ไมม่ ี 

3.6  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพือ่ การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  

3.8  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และ

ในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 
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3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

ดชันี MSCI World Index (Total Return) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ

คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน  

ในการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการ

เปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดย

บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั

คา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กําหนดของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐาน

การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่

ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน

เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจา่ย ผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรอื กองทุน Exchange 

Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสามารถลงทุนไดใ้นภูมภิาคต่างๆทัว่โลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน

เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิาค และหรอืกลุ่มธุรกจิ (Sectors) โดยขึน้อยูก่บัสภาวะการลงทุนหรอืการ

คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละชว่งเวลาตามดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการ

จะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่า

ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้น้ี ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 

Exchange Traded Fund และ/หรอืตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศ

และ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอื

ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยมีอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน    

ความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิ

ลงทุนในต่างประเทศ  

ในสว่นการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

แฝง (Structured note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่ อถือตํ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non 
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Investment Grade) ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทีไ่ม่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  ทัง้น้ี กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนไดเ้ฉพาะกรณีที่ตราสารนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเทา่นัน้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder 

Fund  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ

ได ้หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Fund of Funds ไดโ้ดยไมท่ําใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 

เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะดําเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการหรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดก่อนดําเนินการ

เปลีย่นแปลงการลงทุนดงักลา่ว  

ทัง้น้ี กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ได้มีการเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ

กองทุนจากกองทุน Feeder Fund เป็นกองทุน Fund of Funds ตัง้แต่วนัที ่24 มิถุนายน 2562     

เป็นต้นไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไข

เพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

แลว้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.   ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนอื่นใดตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

ปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทํา

การใดตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการขอบรษิัทจดัการ

กองทุนรวม โดยคํานึงถงึประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานและผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่

ปรากฎเหตุ 

(2) ปฏบิตัติามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 
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(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่

สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้อง

ดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes 

หรอื sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไป

จากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนน้ีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวม

ต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุนน้ี และมีคุณสมบัติหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง        

ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

ในกรณีการดาํเนินการดงักล่าวทําใหก้ารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท

ของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 

เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุนรวม 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะนําเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ของภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง

ปฎบิตั ิหรอืกรณีอื่นใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอื

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่ง

ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล

โดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่

ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในสว่นอื่นของขอ้    

    3.13.1 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

    1.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่   

         กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย   

         กาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่     

  บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และม ี 

  ขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่  

  จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่าํหนดในขอ้ 1. 

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

       P/N ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

       2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

       2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

       2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

       2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

       2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

       2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

       2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

       2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

    ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋    

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

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

 1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

      1.1.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตรา   

              สาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

      1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุน   

              ดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง)  

              1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุน   

                        ได ้

              1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ล   

                        เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

              1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ล   

                        เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน   

                        นัน้  

              1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ   

                        กองทุนนัน้ 

       1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ช ่  

               กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 
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1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่าํหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

     1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร    

             TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้ง

เป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี

ดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ

ลงทุนไว ้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมาย เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง 

สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั

มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอ

ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ด้

ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ

ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ย ของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุ

ทาํการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ให้

คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล

โดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอื

เป็นการทําสญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็น

ตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

 1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในสว่นอื่นของขอ้ 3.13.2    

     ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

    1.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้  

         ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนดหรอืมเีงือ่นไขให ้  

         กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ.    

         สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที ่  

         สะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกั  

         วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่าํหนดในขอ้ 1. 

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

         ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

         2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

         2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

         2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

         2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

         2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

         2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

         2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

         2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

         ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้    

         จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

        1.1.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในสว่น   

                ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

                1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่าํกบัดแูล   

                          ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วย   

                          ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็น   

                          สมาชกิของ WFE  

                1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูล ทีเ่ป็น   

                          สมาชกิสามญัของ IOSCO 

                1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ   

                          ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ  

                          สาํหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้  

         1.1.3 ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อยา่งเพยีงพอ   

                 ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

 1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักลา่วตอ้งม ี  

         การจาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว   
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         เทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS    

         ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป  

 ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักลา่วไมใ่ชก้บั  

 กรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป  

          ตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

              1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF   

                                   นัน้ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่ง่เน้นลงทุน ใน   

                                   ทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมือ่นํา  

                                   ทรพัยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทุนไดม้าคาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิ  

                                   รอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักลา่ว 

                 1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่

เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น

และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

            1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่าํหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1 

                 1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS    

                        ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

                 1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศ

ของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1-2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็น

ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี 

ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว 

ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           22 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ

ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(2.2.1) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives 

on Organized Exchange) 

(2.2.2) กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บั

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดย

หน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 

สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั

มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ

ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 

Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกับทรพัย์สนิที่จะลด

ความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ

ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทํา

การของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :   

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไป

ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื 3.13.2  

สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 

      เป็นประกนั  

 

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี

ภมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

Credit Rating แบบ National Scale ซึง่

ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยูใ่น

ระดบัที ่Investment grade)  หรอื 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

     ใน Benchmark + 5% 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           24 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัที่

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้

ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่

ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็น

ตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกวา่ 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิใน benchmark 

      +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล   

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั 

นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.5.1   OTC Derivatives  

6.6   หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 

3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง 

IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่ว

ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่

กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว       

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิตบุิคคล

ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ

อายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ดําเนินการ

ให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่

กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้

ออกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่

1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิ

หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment   

         grade หรอืไมม่ ีcredit rating  

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

3.1   ทรพัย์สนิตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที ่  

       คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity  

       limit) 

3.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ที่

สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

4 derivatives ดงัน้ี  

 4.1  การเขา้ทาํธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน

หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดราย

หน่ึง (ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทย

หรอืตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1   ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)  

ของผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ  

       ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสนิทางการเงนิที่ออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบ

การเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมา

รวมกบัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้

โดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ

เผยแพรเ่ป็นการทัว่ไป และ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิ

ทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงนิ

ในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออก

รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น

แ บ บ  filing ใน ลัก ษ ณ ะ เป็ น โค ร งก า ร  (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่

ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน

ภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 

3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  

เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก

โดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9. 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วย 

  นัน้ หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น   

       ดงัน้ี  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

       (1.1)  มขีนาดเลก็  

       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วได้

จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดย

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 

States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุขาดคณุสมบติัหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ   

                ลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ําหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้อง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม ่  

     เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในสว่นน้ี  

(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจําหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ

เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 

จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ

มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน 

และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  
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2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ 

     ลงทุนทีก่าํหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น   

     สาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี  

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้

เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3  

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี 

     ตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไข

จนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการ

ตอ้งจดัทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว 

และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(5) ในกรณีที่กองทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน

กจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 

(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้  

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย

ของกองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

(concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่ําหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ

ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็น

เวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั  
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(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบ

ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงนิสําหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์

ดงักล่าวที่ได้จดทะเบยีนไวก้บัสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด  

(3) ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผิดชอบการ

บรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีาร

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบั

กองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

หรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4) ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามที่กําหนดแล้ว ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม

จดัทํารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไป

ตามที่กําหนด และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่อตัราส่วนการลงทุน

เป็นไปตามทีก่าํหนดนัน้”  

 4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่ได้รบัอนุมตัใิห้จดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม

ดําเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น

เวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั  

(1) ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัทํารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน 

อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ําหนด และจสัง่รายงานดงักลา่วต่อ

ผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุน

เพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด และให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมจดัทํารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน

ดงักล่าว และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลา

ตามขอ้ 4 (2)  

 5. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม ่  

     เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค  

 6. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็น

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัทจดัการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
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ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ

ดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

 ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.   ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัท

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

 1.1 จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

 1.2 ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี  

 2.   ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิทั

จดัการดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่

สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถอืหน่วย

ลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลา

ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุน

จําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมีการโอนย้าย

กองทุนจาํนวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนัทาํการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดย 

 วธิีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย  

 ลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับ   

 แต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล   

 ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.    การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : 

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน  

 อตัโนมตั ิและไมต่อ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
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2. ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-A)  

เหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

3. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการ

ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุน

สงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

4. ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-C) 

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนสํารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่

บรษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการ

ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-X) 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนใน

หรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิ

กองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอื ผูล้งทุนกลุ่มที่ทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน

ชอ่งทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุม่ผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้

ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

และชนิดผู้ลงทุนพิเศษได้ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่

กองทุนกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย

ลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และคํานึงถงึผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั

จดัการใหท้ราบ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- ระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน

ก่อน โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.8 เรือ่ง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบั

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผา่น

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอ ขายหน่วย

ละ 10.00 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีี่

เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน โดยในระหวา่งระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้น้ี หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุนของ

โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วย

ลงทุน โดยจะปิดประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก โดยบรษิทัจดัการจะยตุกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และดาํเนินการแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.3 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการตามปกติ

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

(www.principal.th) 

5.4 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

5.4.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน  = 10.00 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ย

ในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง  (ถา้ม)ี    

5.4.2 วธิกีารเสนอขายหรอืจองซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งทาํรายการจองซือ้หน่วยลงทุนไมว่า่กระทาํ

ผา่นชอ่งทางใดใหเ้สรจ็สมบรณ์ูภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ยในระยะเวลาการเปิด

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.4.2.1. จองซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูส้นใจสามารถตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ในเวลาเปิดทาํการของบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืแต่ละรายของระยะเวลาการเสนอขายครัง้

แรก  

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สอง
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พนับาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) 

และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่

บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี โดยกรอกรายละเอยีด

ต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง

ครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง

ของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนเอง(ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซื้อ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนั

แหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่

ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่

ตรงกัน หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบั

เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้

ดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น

นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืวา่ผูจ้องซื้อ

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไมไ่ดร้บัการแกไ้ข

หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่ว 

ข) การชาํระคา่จองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จํานวนที่จองซื้อ โดย

ชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าจองซื้อ

เป็น เช็คหรอืดราฟต์ โดยเช็คหรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที ่   

ที่ จองซื้ อและขีดคร่อม เฉพ าะสัง่จ่ าย ในนาม  “บัญ ชีจองซื้ อกองทุ น         

บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้องซื้อ   

ลงบนดา้นหลงัของเชค็หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในวนัทาํการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/

หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้น้ี ขึน้กบั

ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว บรษิัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี จะส่ง

มอบสาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์

ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัท

จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัทําการที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่

ลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้

ส ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อ

นัน้ 

(4) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร 

จะตอ้งยื่นหนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถา้ม)ี เพื่อชาํระค่า

ซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอม

ดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือ

ดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะดําเนินการ ยกเลิก

รายการจองซื้อนัน้ และแจง้ใหผู้้ส ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถจอง

ซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ต้องอยู่ในช่วงวนัและเวลาของการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(6) ในการชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่า

หน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จํานวน จะหกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่

เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของ

บรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัท

จดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้าํการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้าํระเงนิค่าจองซือ้

หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้จะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื 

ขอคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ

เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยืนยนัการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
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ลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(9) บรษิทัจดัการจะนําเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชี

เงนิฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อการน้ี ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักล่าว

ทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.4.2.2. จองซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้อง

กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิ

ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบ ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยงัมิได้เปิดบญัชี

กองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย

ลงทุน”  

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด

และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหัส

ประจําตวัต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะไม่รบัผิดชอบ   

ใดๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหสัประจาํตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนทํา

รายการผา่นทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ

ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น

รหสัผา่นใหมเ่สยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สูร่ะบบการซื้อขายโดยผ่าน

ทางเว็บ ไซต์  www.principal.th ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง       

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งทํารายการจองซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน

เวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ

บริษัทจัดการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ ากว่า 2,000 บาท    

(สองพันบาท) และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจํานวนครัง้การทํารายการ

ต่อวนั 
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ข) การรบัชาํระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/

หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(2) คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าจอง

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี ผู้จองซื้อ

หน่วยลงทุน อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น

คา่ธรรมเนียมตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีจ่องซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อ 

(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบคาํขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถา้ม)ี 

หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุน

นัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ

เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยืนยนัการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็น

เพยีงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หาก

เกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบ

และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้

จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ีการทํารายการดงักล่าวขา้งต้นผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องทําภายในวนัและ

เวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการให้บรกิารชัว่คราวหรอืถาวร ซึ่งบรษิทั

จดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการปิดการใหบ้รกิารดงักล่าวโดย

จะปิดประกาศไวท้ีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื 

5.4.2.3 จองซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนใน

หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”    

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์

(Call Center) ของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4050 หรอืทีอ่าจ
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มีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาทําการของบริษัทจัดการ โดย

เจา้หน้าที่จะทําการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ก่อนทํารายการทุกครัง้ และจะต้องทํารายการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่

กาํหนดตามเงือ่นไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบรกิารทาง

โทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิทัจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า

ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด 

ซึ่งเป็นมลูค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้การ

ทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/

หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ําหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซื้อ

หน่วยลงทุนใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอื

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นคา่ธรรมเนียม

ตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) (ถ้าม)ี หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ

เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํา

รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท

จดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
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(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) หากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก

ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.4.2.4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบาง

ช่องทางสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธทิี่

จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวธิกีารให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ 

เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น สํานักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

5.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซื้อและไดช้ําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว้ ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่

บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ

โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จํานวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการ

จะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัจิากสาํนักงานในวนัทําการถดัจาก

วนัที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์

ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให ้

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วย

ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ 

5.6. การคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งลา่ง 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อ

ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
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สดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไมส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัสง่เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วไดอ้นัเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี

นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.        

จะพจิารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะทําการติดประกาศที่

สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืเวบ็ไซด์ของบรษิทั

จดัการ 

5.7. เงือ่นไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งตามความเป็น

จรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 

เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจอง

ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน 

เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื

ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.7.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ี  

5.7.3. เงือ่นไขอื่นๆ 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้

การอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอนั

สมควรและไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดม้จีาํนวนไมม่ากพอทีจ่ะทาํใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไป

ตามทีก่าํหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ให้บรษิทัจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.6. เรื่อง 

“การคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.8. การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทาํรายการซื้อหรอื

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก

รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบ

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่

เหน็สมควร) ดงัน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบุิคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรอื ผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เงือ่นไขการลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคลซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

(ง) หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบุิคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที่

ระบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่เอกสารคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

ใหแ้ก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผู้

จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่ง

เอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี 

หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 

หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง

โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้จองซื้อได้ให้ความ

เหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้

แลว้   

หากขอ้มูลที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน 

และบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจง้ให้ผูจ้องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ

แกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่จะ

ไมด่าํเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร บรษิทัจดัการกําหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใิน

ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปัน

ผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อื
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หน่วยลงทุนเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั บรษิทัจดัการ

จะดําเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุน (ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรีว่มขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) 

และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในคําขอเปิดบญัชกีองทุนเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดหีากผู้ส ัง่ซื้อประสงค์เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณา

ตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารดําเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ําหนด

ขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อื

หน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สาํหรบัเงือ่นไขการลงนามในการ

ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าว

ขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น

กองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะประกาศกําหนดวนัเริม่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในเวบ็ไซด์ของบรษิทั

จดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน

ก่อน โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.8. เรือ่ง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดย

ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th)  
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6.2.1   วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไป  

          ตามทีก่าํหนดในขอ้ “วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อื 

          หน่วยลงทุน” 

         6.2.2   วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

          6.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ 

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนที่ผูซ้ื้อจะไดร้บั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและ

ราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ

การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และ

วธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

หลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

 6.2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

หลงัปิดการเสนอขายครัง้แรกทุกวนัทาํการในเวลาเปิดทาํการ  ซึง่การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ไม่วา่กระทําผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น

รายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่

กาํหนดดงักลา่ว  หรอืในวนัหยดุทาํการ ใหถ้อืเป็นรายการในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป 

6.2.3.1. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลาเปิดทาํการ  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน 

โดยผู้ลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ บรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไมก่าํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า  

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) เป็นมูลค่าที่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

หลกัทรพัย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่า

สําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดย

บรษิทัจดัการไมจ่าํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบลว่งหน้า 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง

ครบถว้นชดัเจน 
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(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง

ของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ส ัง่ซื้อ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนั

แหลง่ทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อ

ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่

ตรงกัน หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบั

เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้

ดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น

นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อ

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข

หรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่ว 

ข) การชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจํานวนที่ส ัง่ซื้อ โดย

ชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อ

เป็นเช็ค หรอืดราฟต์ โดยเช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที ่  

ที่ ส ั ง่ซื้ อ และขีด ค ร่อม เฉ พ าะสั ง่ จ่ าย ใน น าม  “บัญ ชีจอ งซื้ อ ก องทุ น         

บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซื้อลง

บนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอื

ชอ่งทางอื่นใดทีจ่ะกาํหนดต่อไป 

(2) กรณีชําระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงนิโอนผ่านเครื่อง

เอทเีอ็ม ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบงกิ้ง และ 

Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย
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หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้   

สาํหรบัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนดดงักล่าว  หรอืใน

วนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นรายการในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป

นัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่

ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด

ประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(ถา้ม)ี 

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร 

จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือ

ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอ

ใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้

บรกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่ของเช็คแต่ละธนาคาร     

ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อ

นัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อ

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

สําหรบัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนดดงักล่าว หรอืใน

วนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นรายการในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป

นัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่

ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์

ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัท

จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่
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สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณสาํหรบัวนัทาํการซือ้

หน่วยลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้

ส ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อ

นัน้ 

(6) ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิจนเตม็

จํานวน จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวม

หน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการใหม้ี

การหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการสัง่ซื้อ และได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจํานวนแล้วจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากที่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดร้บัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะส่งมอบสําเนาใบคํา

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและหรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ

เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

6.2.3.2. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง

กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิ

ฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของบญัชี

แลว้ จะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทราบ  ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิด้

เปิดบญัชกีองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีู้ถอื

หน่วยลงทุน”  

หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ

กําหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือ

รหสัประจาํตวัตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไมร่บัผดิชอบ
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ใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจา้ของรหสัประจําตวัของผู้ถอืหน่วยลงทุน

ทาํรายการผา่นทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ

ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น

รหสัผา่นใหมเ่สยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุน

ทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการได้โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง

เวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ

บริษัทจัดการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ ากว่า 2,000 บาท     

(สองพนับาท) สาํหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนที่

ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

และค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดั

จาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/

หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน

เวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ําหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ ใหถ้อืวา่เป็นการ

สัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอื

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป ในราคาขาย

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ ซึง่เป็น

ราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นคา่ธรรมเนียม

ตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสห์าก

เงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดย  

ไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ

เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
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ยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

เพยีงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก

ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3.3. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชกีองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนใน

หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์

(Call Center) ของบริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6869500 หรอืที่

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ไดใ้นเวลาทําการของบรษิทัจดัการ โดย

เจา้หน้าทีจ่ะทําการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ก่อนทํารายการทุกครัง้ และจะต้องทํารายการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาที่

กาํหนดตามเงือ่นไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบรกิารทาง

โทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่า

ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) สําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก 

และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษีที่

เกีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/

หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ให้เสร็จสมบูรณ์

ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้น ให้ถือว่าเป็น

การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งเป็น

ราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายใหถ้อื

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเตม็จํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน  อาจมีภาระค่ าธรรม เนียมที่ เกี่ ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น

คา่ธรรมเนียมตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่ง

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น

หลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการซื้อ

หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานการทาํ

รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัท

จดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) หากเกดิ

ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบ

และแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบั

แจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3.4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบาง

ชอ่งทางสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรีว่ม และสงวนสทิธทิี่

จะเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและวธิกีารใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ 

เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น สํานักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

         6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทําการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัทําการถดัจากวนัที่มกีาร

คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้าํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุ

ไวใ้นใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัชําระ บรษิทัจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
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ยกเวน้ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถ

จดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ 

“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ใน

กรณีทีม่กีารสัง่ซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรร

ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอื

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบลว่งหน้า 

(3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อ หน่วยลงทุนนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจทาํใหเ้กนิ

วงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร

หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจง้ให้

ทราบลว่งหน้า 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อ

หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ 

         6.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการนําฝาก

เงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

อนาคต ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่

สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทั

จดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่

ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การ

เป็นอยา่งอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

6.2.6 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.6.1บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจทําให้เกินวงเงินที่ได้รบัอนุมัติเพื่อการลงทุนใน

ต่างประเทศ 
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(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิทัจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น

จรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(4) กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เวน้แต่เข้า

ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อื

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาใน

การคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง”  

(7) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน 

หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทั

จดัการเป็นหลกั 

(8)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่

บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าโดยบรษิทั

จดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการที่ที่ทําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม

ไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศกําหนดวนัเริม่ทาํการรบัซื้อคนืในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ และปิดประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ม ี

ชนิดสะสมมลูคา่    :  ไมม่ ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   :  ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   :  ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  :  ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1.  กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ  

 ดาํเนินงานสิน้สดุตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะ  

 จา่ยเงนิ   คา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

     7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

     7.4.1.1  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

     1. บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให ้ 

     บรษิทัจดัการดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 

     12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลให ้

     จาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู ่

 ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของ 

 หลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุน 

 สุทธทิี่เกดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจํานวนเงนิ 

 สดทีก่องทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่

ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจาํนวน
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หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด       

โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจาก

การดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 

โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่ผู้ถอืหน่วย

ลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั

ระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ 

ในวนัทาํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเปิดบัญชี

กองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความ

ยนิยอมในการดาํเนินการดงักลา่วแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขาย

คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุน

สาํหรบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิาร

ของบริษัทจดัการตามที่กําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน 

“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการ

กาํหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไป

ตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แสดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการ

ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิ    

ค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

ถอืวา่ตนไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน”มีผลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

เอกสารประกอบ “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่

บรษิทัจดัการกาํหนด  
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กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น

บุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้

บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น

นิตบุิคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื 

บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเข้า

บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธิที่จะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการ

จา่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้

มอบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได้ หากเกดิกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดําเนินการ

ตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมี

ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 

หรอืความเสีย่งในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื

กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอื

เพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่

จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว และให้

ถอืว่าการดําเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่า

บรษิทัจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีด

ของโครงการ ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืขอ้ห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพจิารณาจ่าย   

เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดสะสมมลูคา่    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์

ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่า

และราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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ทัง้น้ีจะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ

ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละภาษีที่

เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัทําการ ในเวลาเปิด

ทาํการ   

โดยต้องกรอกขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและ

ความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขาย

คนื หรอืระบุจํานวนเงนิทีต่้องการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง

หน่ึง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้าํการยื่นแสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะทาํการ

ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้อง

แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ

หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล

จะต้องแสดงถงึเอกสารสําคญัที่แสดงถงึการทํานิตกิรรมในนามของนิตบุิคคลนัน้

ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการ

ขายคนื ในใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอื 

จํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ทําให้คงเหลอืตํ่ากว่าจํานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกําหนด 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใด

ซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการขายคนื

หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทํา

การถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

7.4.2.2. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ให้ผูถ้อื

หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ  

หลงัจากนัน้บรษิทัจดัการจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ

ใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด

และเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวั

ตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ใน

กรณีทีบุ่คคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหสัประจาํตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนทาํรายการผา่นทาง

ระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้

แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็น

รหสัผา่นใหมเ่สยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุน

ทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง

เวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการ

สบัเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชี

กองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ

อยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/

ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข)   เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทํารายการอย่าง

สมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจง้จาก  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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7.4.2.3. ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะทําการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทาง

โทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4050 

หรอืที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาทําการของบรษิัทจดัการ 

โดยเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ก่อนทํารายการทุกครัง้ และจะต้องทํารายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่

กาํหนดตามเงือ่นไขของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการ

ขายคนืมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/

ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพ์ของผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํา

รายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการ

เป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้

ถอืหน่วยลงทุน 

7.4.2.5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทาง

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นประเภทบัญชีร่วม และสงวนสิทธิที่จะ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารขายแบบอื่นๆ 

เพิม่เติม ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของสํานักงาน ก.ล.ต.  เช่น สํานักงานสาขาออนไลน์ และการบริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ  การทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุน ไมว่า่กระทาํผา่น

ช่องทางใดภายในเวลา  15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการซื้อ
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ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาดงักล่าว  หรอืในวนัหยดุทาํการ 

ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1. การชาํระเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและ

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่น

ใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วย

ลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ 

7.9.2. เงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.9.2.1. กรณีหยดุรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมค่รบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้ง

นําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2.2. บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูคา่    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การ

บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.3 เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.3.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหัก

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี แลว้นําไปชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง 

8.3.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื

ถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่การหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมี

ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่

น้อยกวา่ 3 วนั หรอื ประกาศผา่น www.principal.th 

8.3.3 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางใน

วนัทําการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อ

กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิคา่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.3.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากที่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 

8.3.5 บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทําการถดัจากวนัทํา

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

8.4. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.4.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลาเปิดทาํการ 

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดย

กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบคําสัง่ทํารายการทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหถู้กตอ้งครบถว้น

และชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิด

ตน้ทาง 
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(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไมไ่ด ้หาก

รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ทํารายการจน

เสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไมจ่ํากดั

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนั     

ทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.4.2. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอก

แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั

แบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มสําเนา

บตัรประชาชน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบั

ธน าค าร เจ้ าขอ งบัญ ชีแ ล้ ว  จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น ที่ ข อ ใช้บ ริก ารท ราบ    

หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดย

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ  ซึ่งผู้ถือรหสัประจําตวัต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั 

ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจา้ของรหสัประจําตวั

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทาํรายการผา่นทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบ

จะใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ

กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวนเงนิหรอืจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์

จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไมจ่ํากดั

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํา

รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
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ข) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอื

หลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.4.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีที่ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนยงัมไิด้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 

“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(2) ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์

(Call Center) ของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4050 หรือที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ในเวลาทําการของบรษิัทจดัการ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการ

ตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนทาํรายการทุกครัง้ และจะตอ้ง

ทาํรายการใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายในเวลาทีก่าํหนดตามเงือ่นไขของบรษิทัจดัการ 

(3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ

กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวนเงนิหรอืจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์

จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํา

รายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ 

บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์  (Call Center) หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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8.4.5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางสําหรบั   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรีว่ม และสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและ

วธิกีารใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ  รวมถงึอาจเปิดใหบ้รกิารซื้อขาย

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารขายแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  เช่น สาํนักงานสาขาออนไลน์ และการ

บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

8.5. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการสบัเปลีย่นการ

ถอืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที่กําหนดดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดทําการ ให้ถอืเป็นรายการในวนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนถดัไป  

8.6. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ

สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

โดยจะใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุน ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรอื

ตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขวนัเวลาในการทํารายการที่กําหนด หกั

ดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั

ทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัคาํสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขวนัเวลาในการทํารายการที่กําหนด บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.7. คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในขอ้ 15 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9.  การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

 กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษให้

ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) การชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น   

     นัน้ไปชาํระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ  

(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
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(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ากรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปน้ี โดยความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผลหรอื 

(ข) มเีหตุทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและ

คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้

ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการ

อาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บั

การผ่อนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทั

จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

- ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง

เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดย

บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บรษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็

สิ้นก่อน แล้วจงึชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ 

ต่อไป 
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11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ :  

11.1. บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอื

คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้

อยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุด

รบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําไดไ้ม่

เกนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ 

ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้น้ี 

เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้

เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละทาํใหไ้มส่ามารถ

โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม

กําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูล

ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัติามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มี

อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม

ภายใต้การจดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           65 

เพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า

ดว้ยการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่าย

หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระทําได้

ไมเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไม่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอื

หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวม

เปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการ

ก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเปิด

ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป

ใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั” 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ 

คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขาย

คนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว

หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขาย

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้

ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผู้ที่ได้มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั 
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12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

13.  เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

หรอืชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืพจิารณาเหน็ว่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด อาจมผีลทําให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนัน้หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ถือ

หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางสว่นหรอืทัง้หมดในกรณีทีก่ารถอื

หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน  โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ให้ผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

14.3 กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด):  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน  

  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 

  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 

  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 

  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกิน 

  รอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ

สง่เสรมิการขายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปีของ

มลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง  

  กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง 

  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง 

  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง 

  กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง 

  กองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ

เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ

กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ :  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  อัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ

กองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ

เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม  

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ; 

*มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมที่ใชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1.– 15.2.3 น้ี เท่ากบั มลูค่า

ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัทีค่ํานวณมลูค่าทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัทีท่าํการคํานวณ ทัง้น้ี จะคํานวณเป็นรายวนัและจะ

เรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ทัง้น้ีเน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่งทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศ กองทุนจงึ

ต้องเสยีค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีให้กบักองทุนหลกัในต่างประเทศตามอตัราที่ระบุไว้ของ

กองทุนหลกัในต่างประเทศ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั

ในต่างประเทศอยู่แลว้ นอกจากน้ีบรษิทัจดัการยงัอาจไดร้บัเงนิค่าตอบแทนจากกองทุนเน่ืองจาก

การนําเงนิของกองทุนรวมดงักลา่วไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้คา่ใชจ้า่ยในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามที่

จ่ายจริง แต่ทัง้น้ีไม่เกินร้อยละ 0.54 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปีบัญช ี        

โดยคาํนวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ต่อวนัสาํหรบัรอบปีบญัชใีดๆ 
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(2) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ

ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จ ัดการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล           

คา่โทรสารทางไกล คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้

กองทุนและจดทะเบียนกองทรพัย์สนิของกองทุนกับสํานักงาน ค่าที่ปรกึษาทนายความ 

ในชว่งจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(4) คา่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(5) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี

(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 

(7) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บรกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(8) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและ

รายงานประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลกัทรพัย์ การลงทุนใน

หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(11) คา่เกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(12) ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอื

การดาํเนินคด ีเพื่อการรบัชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดขีอง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบัติหน้าที่หรอืเรยีกค่าสินไหมทดแทน   

ความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัคําสัง่จาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมายในการดาํเนินคดทีางศาลเพือ่รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(13) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึน้จาก

การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 

หรอืหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

(14) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 

รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงนิปันผล     

เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(15) คา่ใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(16) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่เอกสารการลงบญัชกีองทุน 
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(17) ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร

แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่า

พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียม

ต่างๆที่เกี่ยวเน่ืองกับการจดัหา ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกันผลประโยชน์     

ซึ่ งสิน ท รัพ ย์ห รือห ลักท รัพ ย์ ต่ างๆ ของกองทุ นที่ น อก เห นื อ ไป จากที่ ร ะ บุ ไว้ ใน

ขอ้ "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(19) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 

(20) คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการงดเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรอื

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละรายไม่เท่ากนั ซึ่งบรษิทั

จดัการจะแจ้งรายละเอยีดหลกัเกณฑ์ในการคดิค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไวท้ี่หน้าสํานักงาน

ของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และจดัใหม้ขีอ้มูลไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ “http://www.principal.th” ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียด

ดงักลา่ว 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  
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15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม

ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม

ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามที่จ่ายจรงิ โดยนายทะเบียนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัที่ยื่นคําขอโอนหน่วย

ลงทุน  

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน

กาํหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่ส ัง่ซือ้ ส ัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่ อสัง่ซื้อ  สัง่ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน            

เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็เขา้กองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก สาํหรบัการสัง่ซื้อ สัง่ขายคนื หรอืสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อสัง่ขาย

หลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ภาษีมลูค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามที่

กองทุนจะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงอตัราค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยน้ี์ให้สอดคลอ้งกบัอตัราค่านายหน้าใน

การซื้อขายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ภาษแีละค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไมต่อ้งขอมตคิวาม

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะตดิประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า ณ สาํนักงานของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืที่เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

www.principal.th   

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนั

การเงนิกาํหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(3) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชย์

หรอืสถาบนัการเงนิกาํหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทั

จดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึ่งเป็นกรณีที่

บรษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจด

แจง้จาํนํากบันายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งต้นน้ี เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดทาํนองเดยีวกนั 

(5)   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของ    

ผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง

การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น

การอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว

บรษิทัจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนใน

แต่ละวนัเป็นฐานคาํนวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 
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ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้ตามที่จ่ายจรงิ โดย

ในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา

ของคา่ใชจ้า่ยนัน้ หรอืตดัจา่ยครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ หรอืหรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชี

และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ

เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ 

ดงักลา่ว โดยถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั

จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ด้ระบุไวใ้น

โครงการและได้ดําเนินการดงักล่าวแลว้ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน

ทราบอยา่งทัว่ถงึภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้น้ี การ

เปิดเผยขอ้มูลต้องกระทําโดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัทําใหม้ ัน่ใจไดว้่า ผู้ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว 

เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบการ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่

ระบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งคาํนึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ย

วธิกีารที่เหมาะสมอนัทําใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีาร

เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก

แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน

ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทาํการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระทําการ

ดงักล่าวได้ ทัง้น้ี ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้

สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 

60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู   

     ดงักลา่ว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  
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ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหน่ึง มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บรษิัทจดัการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

(1) บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังาน   

     ประกาศกาํหนด  

1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  

1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 

1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไม่

เทา่กนั  

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเทา่กบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ซึง่

ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันสว่นตามสดัสว่น

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคาํนวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมใน

สว่นทีล่งทุนในประเทศ รวมกบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ เพือ่ใช้

ในการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทาํการคาํนวณมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิ

สทุธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักลา่วไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่

อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ เชน่ อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX 

หรอื Reuter ณ วนัทาํการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 

หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอื

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

ตวัอยา่งที ่1 

มลูคา่ทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบง่เป็น 1.

ชนิดสะสมมลูคา่ 300,000 บาท 2.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 3.ชนิดผูล้งทุน
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สถาบนั (ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิด

บรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 

500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 10,000 บาท 

 
ตวัอยา่งที ่2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และ

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ จาํนวน 40,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิจาํนวน 600,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จาํนวน 1,000,000 บาท ซื้อ

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จํานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จํานวน 

150,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ี จาํนวน 150,000 บาท 
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ตวัอยา่งที ่3 

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จํานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิจํานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จํานวน 500,000 บาท ขาย

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จํานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จํานวน 

150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจาํนวน 190,000 บาท 

สมมตมิรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 

0.15 บาท 
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 (2) บรษิัทจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป   

เวน้แต่วนัทําการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกาํหนด  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุน ภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ีใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

นัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนลา่สดุ 

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนั 2 ทาํการถดัไป 

(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี ในกรณีที่

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

ความใน (ก) มใิห้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และ

กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีที่

กรอบระยะเวลาที่กําหนดตามขอ้ (2.1) - (2.4) นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่

กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืตามที่บรษิทัจดัการจะประกาศ

กําหนด เป็นเหตุใหก้องทุนไมไ่ดร้บัขอ้มลูมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุน

เข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามข้อ (2.1) - (2.4) โดยพลนัเมื่อได้รบัข้อมูลมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถว้น  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่

ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะดําเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3) การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           79 

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล สาํหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ

ทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดย

ตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณ

ไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม

ตาํแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนํา

ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ (2) 

(4.1) เมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ หรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเป็นวนัหยดุทาํการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอื

ตวัแทนขายของกองทุนหลกัโดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏ

เหตุดงักลา่ว 

เงือ่นไขพเิศษ: 

- ในกรณีทีว่นัทาํการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุทาํการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนหรอืประเทศที่

เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรอื ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัทีก่องต่างประเทศไม่สามารถคํานวณราคาปิดได ้

เช่น เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิย่างรุนแรง ทําใหบ้รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัราคาของกองทุนต่างประเทศที่

เหมาะสมมาคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  บรษิทัจดัการจะคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุนตามหลกัการ forward pricing เสมอ  และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะหยุดการขายและรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนตามกองทุนต่างประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

- บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนใน

หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไม่สามารถ

เปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิมเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่าง

เสร ีและทาํใหไ้มส่ามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอืเกดิ

เหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยสําคญั และส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามที่ได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงาน ในกรณีที่ตลาดซื้อ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที่กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละสบิ

ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน บรษิทัจดัการอาจใชข้อ้มลูล่าสุดของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนดงักล่าวใน

การคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุน 

- เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 

และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ใน



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           80 

การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และบรษิทัจดัการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดงักล่าวพรอ้มทัง้

แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานทราบโดยพลนั ทัง้น้ี ขณะที่

บรษิทัจดัการไมส่ามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตุสมผล บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอื

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายหรอืรบัซื้อคนืที่รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ขายหรอืรบัซื้อคนื 

ดว้ยเชน่กนั 

- ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

ลา่สดุภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพรข่อ้มลูทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด ์หรอืชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 

โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระทาํผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 

(NAV Center) หรอืชอ่งทางอื่นทีส่าํนกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่

หน่วยลงทุนภายในสองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไมถ่กูตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูคา่ดงักลา่วไป

แลว้  หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง  หากการไมถ่กูตอ้งดงักลา่วมี

มลูคา่น้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง  ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไมถ่กูตอ้งภายในเจด็วนัทาํการนบัแต่

วนัทีพ่บวา่มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดงักลา่วตอ้งมสีาระสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่าํใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้ง

มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่าํใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมผีลต่อเน่ืองถงึการคาํนวณ

มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วย

ลงทุนใหถ้กูตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บวา่มลูคา่หรอืราคาไมถ่กูตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไมถ่กูตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูคา่ดงักลา่วไปแลว้ 

หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการไมถ่กูตอ้งดงักลา่วมมีลูคา่

ตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) คาํนวณมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบวา่มลูคา่

หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถกูตอ้ง   



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                           81 

(2) ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิ

เป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัทาํรายงานการแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัที ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพบวา่มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่

รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีค่าํนวณมลูคา่หรอื

ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน

ดงักลา่วภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหน่ึงใหม้สีาระสาํคญัตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้

แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ใหร้ะบุ

การดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งไวแ้ทน

ขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู

ในรายงานตาม (ก)  

(ค) ดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ข

มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุน 

ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม 

(ก) ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์  

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูคา่หน่วยลงทุนตามระเบยีบ

หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการไมถ่กูตอ้งดงักลา่วมมีลูคา่ตัง้แต่

หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้มมีลูค่าและ

คดิเป็นอตัราดงักลา่ว  

(1) จดัทาํรายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) 

ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นสว่นของการดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมือ่พบวา่ราคาหน่วย

ลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และดาํเนินการโดยวธิกีาร

ใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัทาํมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้

สาํเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ใหส้าํนกังานภายใน

เจด็วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีที่

ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 
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16.4.4  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้

ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอื

มหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา

ทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี  เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบั

สว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่ใหบ้รษิทัจา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวน

เทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทั

ปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผู้

ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่าง

ของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วย

ลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด

อยู ่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเทา่กบั

สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่

การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอื

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท  บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไป

รวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถา้บุคคลดงักลา่วไมม่ี

สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการ
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นบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา 

การจา่ยเงนิของกองทุนรวมเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม 

(1)(ข)  หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจา่ยเงนิของ

บรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5. ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สีาํเนารายงานตามขอ้ 16.4.1(1) และขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ไว ้ณ 

ทีท่าํการของบรษิทั เพือ่ใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วย

ลงทุนไมถ่กูตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งดงักลา่วมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

16.4.7. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ย

ในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่

เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ลูคา่

หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดงักลา่วมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1 ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

17.2  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

17.3 ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4 ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5 ทีป่รกึษา :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิจะแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ โดยที่ปรกึษาการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งมคีุณสมบตัติามประกาศ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

17.6  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชโีดยบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 

17.7  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  

18.1 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 เดอืน เมษายน   

18.2 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช:ี ประมาณ 1 ปีนบัแต่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก: ประมาณ 1 ปีนบัแต่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

         19.1 การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายใหถ้อื

วา่มตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมติ

โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึง 

หรอืไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู ้  

     ถอืหน่วยลงทุนไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ่  

     ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมต ิ   

     เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก   

     หรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได ้   

     แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที ่  

     จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  

ในการดาํเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว้

ในโครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน สมาคม และ/

หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 

ประกาศ กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนัน้ โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

       19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมต ิ   

    พเิศษมจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิด   

    หน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่คาํนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดม ี  

    จาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบั   
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    การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทาํตามมตขิองผูถ้อืหน่วย   

    ลงทุน ซึง่จะดาํเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้าํนกังานทราบ    

    รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้   

    ทัง้น้ี ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง   

    มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

    (1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่าํใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง   

         ของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั  

    (2) การชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  

    (3) การควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง   

         ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

    (4) การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

    (5) การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอื   

         คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการ  

    (6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอื   

         การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

 5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้าํนกังานใหค้วาม   

    เหน็ชอบแทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีสาํนกังานอาจกาํหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน   

    รวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักลา่วตอ้ง   

    ไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

    (1) การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

    (2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่าํใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

    (3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบั     

         นโยบายการลงทุน  

    (4) การคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคา   

         รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

    (5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อสาํนกังานในเรือ่งดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมยืน่คาํขอ  พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนผา่น

ระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่ง

ดงักลา่ว เมือ่สาํนกังานไดร้บัคาํขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอถกูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสาํหรบั

ประชาชนแลว้ 

    (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงัน้ี  

        (ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  

        (ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

        (ค) การเพิม่จาํนวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื  

        (ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบต่อสถานการณ์     

             ลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  
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        (จ) การลดเวลาสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนลว่งหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

   (2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   

        ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนวจแหง่กฎหมายดงักลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศ   

     สาํนกังาน ก.ล.ต.  

       19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี  

         1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

         2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมดุทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ขอมตจิะเป็นไปตาม   

         วนัทีบ่รษิทัจดัการจะกาํหนดขึน้โดยไมช่กัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้น้ี ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวม

จะไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เชน่ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุน

เกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมาย ใหถ้อื

วา่มตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมี

การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู ้  

     ถอืหน่วยลงทุนไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่    

     หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื    

     หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน   

     ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

     การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมือ่ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของ

กองทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั 

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ข 

เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

20.1. กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไมเ่กนิหน่ึง

ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่

ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันที เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

20.2. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการ

ตามที่เหน็สมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อีํานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด 

ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ 

และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไมว่า่จะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตั ิ

เงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ี

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผอ่นผนั 

สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

20.3. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกบั

บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็วา่บรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็น

เพือ่ใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั

จดัการ บรษิทัต้องกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมี

ไวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

20.4. การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.5. การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
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(1) การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อนําไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการนําเงนิกลบัเขา้ประเทศ

เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน ใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาหรอืแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

กาํหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการ

ของกองทุน ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

20.6. การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทํา

ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน

รวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของ

เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นสําคัญ   และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิัทจดัการจะดําเนินการเลิก

กองทุนรวมต่อไป 

20.7. การบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการขายแบบอื่นๆ เพิ่ม เติม            

ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิาร 

โดยตดิประกาศไวท้ี่สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และสาํนักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทําการตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ 

และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ

โครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทําการ

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืช่องทางอื่นใด นับแต่วนั

เปลีย่นแปลง 

20.8.  การทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 

Diligence: CDD) 

บรษิทัจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่บรษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัผูล้งทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อีํานาจกําหนด ทัง้ก่อนและ

หรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการ
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ฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรอืการ

ตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อีํานาจ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคนืมหีน้าที่ต้องทําความรูจ้กัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกค้า 

(Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน  หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีห น้าที่ แจ้งการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษิทั

จดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจําเป็นต้องดําเนินการ

ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชีเพื่อใช้บรกิารใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ

ทบทวนขอ้มูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มอีํานาจ

กาํหนดแนวทาง 

20.9 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 

หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู 

หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 

หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล 

หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่ง

เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มูล

ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) 

เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจงึควร

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อื

หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้ 

  20.10 การควบรวมกองทุน  

                  20.10.1 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตก้าร   

                             จดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึ   

                             ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

                             กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมือ่ไดร้บัมต ิ  

                             ของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ 

                             ดงัต่อไปน้ี  

                             1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบั  

                                 ความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมต ิ  

                                 เสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักลา่ว  

                             2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบั    

                                 ความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บั   

                                 มตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักลา่ว  

                             ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน   

                             ปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด   

                             บรษิทัจดัการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพือ่แกไ้ขโครงการจดัการ   

                             กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื  

                             หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถอืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการ  
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                             แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไม ่  

                             ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใินการขอ   

                             ความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

                             ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิ   

                             สีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนงัสอืขอมตลิว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดให ้  

                             เป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วย   

                             ลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดั  

                             ประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

                        (3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม   

                             กองทุน ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ   

                             จาํนวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบั   

                             กจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัทาํ   

                             การสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

                        (4) สรปุประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน     

                             และลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั   

                             ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคา่ใชจ้า่ยที ่  

                             เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

                        (5) ข ัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวม   

                             กองทุน  

                        (6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

                        (7) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ   

                             กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

                        (8) การดาํเนินการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ   

                             จา่ยเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

                        (9) คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักลา่วทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู ้ 

                             ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

                       (10) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เชน่ คา่ใชจ้า่ย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์  

                              ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

            20.10.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวม  

                       ก่อนวนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

                       มอบหมายใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน  

                       รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

            20.10.3 ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร  

                        ควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ  

                        ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วได ้  

                        โดยการปิดประกาศเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศ   

                        เรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

                        ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํ   

                        การสดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักลา่ว  

                        ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
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                        เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

                        เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอื   

                        เพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตาม   

                 ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอื    

                 เพิม่เตมิดงักลา่ว 

20.11  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั

จดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบั

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิ

หรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้

โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดย

เป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผา่นบญัชแีบบ

ไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่ง   

     ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ 

     “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคลอ่ง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ   

     ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอ ี  

     ทเีอฟ  

(ข) กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทัง้น้ี เฉพาะในสว่น   

     ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว  
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     “เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงัน้ี  

1. เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  

2. เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น  

3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2.  

(ค)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนั

ไมเ่กนิหน่ึงปี เวน้แต่ ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานเน่ืองจากมเีหตุจาํเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึ

ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั”  

(ง)  กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

      (1)  การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน    

      ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการ   

      ลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2)  มกีระบวนการทีท่าํใหม้ ัน่ใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วย   

      ลงทุนทีถ่อืเกนิกวา่ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวม   

      หรอืการเลกิกองทุนรวมได”้  

20.12 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบั

ชาํระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทน

หรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักลา่ว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

หรอืระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผู้

ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

20.13  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีมูลิาํเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการ   

          กองทุนรวมจะอา้งองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิาํเนาเพือ่การวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งม ี  

          การวางทรพัย ์

20.14  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance 

Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ

ดงักล่าวกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial 

Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา 

และผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าใน
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ปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะ

ทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนั

ตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการ

เงนิของบุคคลสญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการ

ตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการ

กาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ 

FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุน

รวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจาก

การขายทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศ

สหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนั

การเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่ง

รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น 

NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก

ทรพัย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ 

FATCA อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

กองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/

หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํา

รายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนั

ตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัท

จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของ

กองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) 

จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่เขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วย

ลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น) ที่มอียู่ในบญัชี

ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์

ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินั

หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึ

นําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่

เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้

เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่

สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ

ดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ 

และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดําเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน

โดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่

ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุน

อาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ

บรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่

บรษิทัจดัการได้สงวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถงึผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงั

หน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นให้

บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวธิกีารขอรบัความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมติโดย

เสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วย
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ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง

เงนิกองทุนได้ ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย

ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการเลกิ

กองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ที่

ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ใน

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี 

การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จดัการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดใน

โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากสํานักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2562  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563 

 

- ไมม่ ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ

โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

                           1.   นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 

2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 

3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

5. นายธนา เชนะกุล, CFA 

6. นายวรณุ ทรพัยท์วกุีล 

7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทนุ 

- ไมม่ ี- 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

5 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด  

16 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด       

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) :  เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500 

ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 

 

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(ก) สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ  

ในการจดัการกองทุนบรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) การบรหิารกองทุนรวม  

(1.1)    ยื่นคําขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ ซึ่งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสาํนักงาน 

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(1.2)    จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน ที่ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการอยา่งเครง่ครดั   

(1.3)   นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างๆ และซื้อขาย จําหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติมหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของ

กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ

คณะกรรมการการลงทุน และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4)   ดาํเนินการเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนื  

(1.5)   ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(1.6)   สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยดุการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.7)   สงวนสทิธทิีจ่ะเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.8)    สงวนสทิธทิี่จะรบัชําระหน้ีเพื่อกองทุนด้วยทรพัย์สนิอื่นแทนการชําระหน้ีด้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ีตามที่

ระบุไวใ้นโครงการ  

(1.9)    สงวนสทิธิที่จะชําระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทีส่มาคมกาํหนด  

(1.10)   สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไมป่ฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมือ่บรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนั

สมควรเชื่อไดว้า่มตดิงักลา่ว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของสาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย  

(1.11)  เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่ําเป็น 

เพือ่รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการลงทุนเป็นผูก้าํหนด  

(1.12)  เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม และรายละเอยีด

โครงการจดัการกองทุน หรอืวธิีจดัการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวัข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพนัระ

ระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม และขอ้ ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  

(1.13)  กระทาํนิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการมอีาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.14)  ปฏบิตักิารอื่นๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี จะตอ้งไมข่ดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
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หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

(1.15)  ดาํเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.16)  จดัใหม้กีารชาํระบญัช ีภายใตห้วัขอ้  “การชาํระบญัชเีมือ่เลกิกองทุน” 

(1.17)  ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเครง่ครดั  

(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทุน  

(2.1)    จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน 

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีก

เกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

(2.2)    ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กําหนดไวใ้นขอ้  “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทุน  

(3.1)    จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์

อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวใ้น “เงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” 

ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก่อน  

(3.2)    แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

(3.3)    จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนทีม่คีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสาํนกังาน วา่ดว้ยการใหค้วาม

เหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ 

(3.4)    แต่งตัง้ผูช้าํระบญัชกีองทุนเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทุน ทัง้น้ีโดยความเหน็ชอบของสาํนกังาน ก่อน  

(3.5)    แต่งตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(3.6)    แต่งตัง้บุคคลใดๆ เพือ่มาปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กองทุน ทัง้น้ีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(4) การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน  

(4.1)    จดัใหม้ใีบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึ่งมลีกัษณะเป็นไปตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(4.2)     ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตข้อ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ขอ้  

“การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และขอ้ “การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

(4.3)    จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และข้อ “การเสนอขาย

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ของรายละเอยีดโครงการ 

(4.4)     จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามสว่นตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืขอ้ “การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การชําระค่ารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” ของรายละเอยีดโครงการ 

(4.5)    ยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนื ซึง่ไดร้บัการจดัสรรแลว้  

(4.6)    ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง”  
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(4.7)     ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้าํการซือ้ขายหน่วยลงทุนและไมม่หีน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 

“การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” คงเหลอือยูใ่นบญัช ี 

(5) การดาํเนินการอื่นๆ   

(5.1)    จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

(5.2)    จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังาน ประกาศกาํหนด  

(5.3)     จดัทําและสง่รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมสาํหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอื

ของรอบปีปฏิทนิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่ง

รายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนและสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้น้ี หากบรษิทั

จดัการเลอืกจดัทําและจดัสง่รายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลา

การส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชีของกองทุน 

ตามลําดบั การจดัสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะดาํเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีาร

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสง่รายงานดงักลา่วในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) เผยแพรร่ายงานดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลู

ดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการตามวธิกีารดงักลา่วดว้ย 

ทัง้น้ี ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัทํารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง

จัดทําและจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีนั ้น เว้นแต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอยา่งอื่น  

(5.4)   แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนและการแก้ไข

เพิม่เตมิจาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนกังาน ทราบภายใน 5 วนัทาํการ

นบัแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  

(5.5)    ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ เป็นกองทุนต่อสาํนกังาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัรา

ทีส่าํนกังาน กาํหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรอืถกูทาํลาย  

(5.6)   จดัทํารายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัทาํการนัน้  

(5.7)    จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัทาํการ

นัน้  

(5.8)    จดัทํารายงานอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอื ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าเกนิอตัราสว่นทีส่าํนักงาน กําหนด 

ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังาน กําหนด และ

จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดม้าซึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอื ทรพัยส์นินัน้มี

มลูคา่เกนิอตัราทีก่าํหนด  

(5.9)    จดัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ขายคนืหน่วย

ลงทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “การรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน”  
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(5.10)  กําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุน ดว้ยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อ

ใช้ในการคํานวณทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ในกรณีที่บรษิัทจดัการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วธิกีารคํานวณ

มูลค่าทรพัย์สินของกองทุนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในขณะทีค่าํนวณมลูคา่  

(5.11)  ดูแลติดตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการดําเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหาย ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(5.12)  ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการรบัชาํระหน้ีเพือ่กองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(5.13)  จดัทาํบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  

(5.14)  จดัทาํและจดัสง่รายงานตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(5.15)   คํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้  “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลา

ในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง”  

(5.16)  สัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์ ตลอดจนชําระราคาค่า

หลกัทรพัย ์และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนสําหรบัค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของกองทุน ตามขอ้ “ค่าธรรมเนียม

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน”  

(5.17)  หน้าทีอ่ื่นใดตามทีส่าํนกังาน กาํหนด  

(ข) เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบรษิัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี และเมื่อได้รบัการอนุมตัิ หรอืเห็นชอบจาก

สาํนกังาน  

(1) เมือ่สิน้สดุระยะเวลา และ/หรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลให้บรษิทัจดัการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตัหิน้าที่ต่อไป 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าที่ในการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ดําเนินการจดัหาบรษิัทจดัการรายใหม่ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงาน และไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน เพื่อทําหน้าที่จดัการกองทุน

ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ  

ในการเปลีย่นตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน กใ็หด้ําเนินการขอ

ความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้บรษิทัจดัการรายใหม่ อย่างไรกด็ ี

หากเป็นกรณีที่บรษิทัจดัการไดท้ําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทัจดัการตามขอ้ (2) ขา้งต้นน้ีจนครบถ้วน แต่

กองทุน และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบรษิทัจดัการกองทุนรวมอื่นใดมารบัหน้าที่

ได้ภายใน 180 วนันับแต่วนัที่บรษิัทจดัการได้ทําการบอกกล่าว บรษิัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการ

ดาํเนินการดงักลา่วไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในขอ้

ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิัท
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จดัการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบรษิทัจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงือนไขการเปล่ียนบริษทัจดัการ :  

ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสัง่ของสาํนักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามทีจ่าํเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมเ่ขา้

ทาํหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

 

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(1) สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1.1) ได้รบัค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไวใ้นขอ้  “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจาก ผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม”  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาดังกล่าว ทัง้น้ี โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.   

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใตพ้ระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศ

สาํนักงาน  ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืประกาศและคําสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพิม่เตมิ ที่

กาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบรษิทัจดัการโดยเครง่ครดั  

(2.2) ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกทรพัยส์นิของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์

และทรพัยส์นิของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดูแลให้การเบกิจ่ายของกองทุนเป็นไปตามที่

ระบุไวใ้นโครงการ โดยตอ้งเกบ็รกัษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภยัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จํากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอย่างอื่น ทัง้น้ีหากมี

การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรกัษาทรพัย์สนิ ต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิัทจดัการ รบัเงนิต่างๆ  ที่กองทุนจะพงึ

ไดร้บัจากการจดัตัง้และดาํเนินงานของกองทุน เช่น เงนิจองซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงนิ

ได้จากการจําหน่ายหรอืเวนคืนหลกัทรพัย์ และเงนิอื่นใดของกองทุนและนําเข้าไว้ในบญัชีเงนิฝาก และ/หรอื บญัชี

ทรพัยส์นิของกองทุน   

(2.3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต่์างๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์นิของกองทุนตลอดจนรบั

ชาํระหรอืชาํระราคาคา่หลกัทรพัยด์งักลา่ว ตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการเมือ่เหน็วา่หลกัฐานถกูตอ้งแลว้   

(2.4) รบัรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัทําการ

สดุทา้ยของแต่ละเดอืนต่อสาํนกังานทุกเดอืน ภายในวนัทาํการที ่7 ของเดอืนถดัไป  
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(2.5) รบัรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วย

ลงทุน ตามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสี ัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนและจาํนวนหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิจาก

การขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(2.6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ไดม้คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเน่ืองจากมเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิ  ของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2.7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการที่บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามเีหตุจําเป็นทําให้ไม่

สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2.8) ให้ความเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีที่บรษิทัจดัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น

แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ ทัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด  

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบราคาที่เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็

ว่าการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์

ในขณะคาํนวณมลูคา่ดงักลา่ว  

(2.10) ให้ความเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัชําระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นที่มใิช่หลกัประกนัแทนการชําระหน้ี

ดว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หน้ี  

(2.11) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพือ่ประกอบกบัขอ้มลูอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาในการ

จดัทาํรายงานดงัน้ี  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยสง่ใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักลา่ว  

2) รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยสง่ใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้  

(2.12) รบัรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุน

ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วย

ลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรอง เมือ่เหน็วา่ถกูตอ้งแลว้  

(2.13) จา่ยเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาทีก่าํหนดตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(2.14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล และรบัดอกเบี้ย 

การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัยข์องกองทุน

โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2.15) จดัทาํรายงาน และบญัช ีดงัต่อไปน้ี และสง่ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบรษิัทจดัการเกี่ยวกบัการรบัและจําหน่าย

หลกัทรพัย ์การรบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ   

2) จดัทาํบญัช ีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 

3) จดัทาํบญัชแีสดงการรบัจา่ยทรพัยส์นิของกองทุน และรบัรองความถกูตอ้ง  
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4) จดัทาํงบกระทบยอดสาํหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน์  

5) จดัทํารายงานเกี่ยวกบัเงนิสด และรายละเอยีดการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุน  

(2.16) แจ้งให้บรษิัทจดัการทราบในกรณีที่บรษิัทจดัการมไิด้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อกองทุน  

(2.17) จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีบรษิัทจดัการกระทําการหรอืงดเว้นกระทําการจน

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักลา่ว  

(2.18) ดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามที่เหน็สมควร ทัง้น้ีจะต้องไม่เขา้มามอีํานาจต่อการ

ตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบรษิทัจดัการ  

(2.19) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รบัคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สําหรบัค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้

เรยีกรอ้งจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

(2.20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผูช้าํระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชําระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัย์สนิของ

กองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุน  

(2.21) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์นัน้ตอ้งทาํหน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน

การดาํเนินการอื่นใดทีจ่าํเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสรจ็สิน้และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที่ได้ทนัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผู้มอีํานาจตาม

กฎหมายจะมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(2.22) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรือ่งดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และ

หลกัฐานที่ไดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืที่ไดใ้หก้ารรบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(2.23) ทําการรบัรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมสีาเหตุเน่ืองจากจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 

จากราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

(2.24) รบัรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีคาํนวณหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

(2.25) กรณีการชําระบญัชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดําเนินการเฉลี่ยเงนิคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิ

คงเหลอืทีผู่ช้าํระบญัชรีะบุ  รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกวา่การชาํระบญัชจีะเสรจ็สิน้  

(2.26) จดทะเบยีนทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี  

(2.27) จดัทําบญัชีและรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนที่รบัฝากไว้ รวมทัง้จดัทําบญัชีแสดงการรบัจ่ายของ

กองทุนดว้ย  

(2.28) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังาน ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  
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(2.29) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ีตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของสาํนกังาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าที่ดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมี

การเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่าํเนินการตามทีจ่ําเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่

สามารถปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปได ้ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้น

ของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้จะ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทีเ่ป็นผูด้แูล

ผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์มอีาํนาจดาํเนินการตามทีจ่าํเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรอื

ทัง้หมดดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่าย

หน่ึงทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่  90 วนั  

(2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้ตกลงไว ้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจดัการโครงการ หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ หรอื

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอนัจะมผีลให้บรษิทัจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา

แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืประกาศดงักล่าว ทัง้น้ีเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว มผีลใหเ้ป็น

การเพิม่ภาระหน้าที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มี

สทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่

น้อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหค้วามเหน็ชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งให้มกีารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบรษิทัจดัการจะบอก

กลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั    

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัขิองผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั
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นับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และจะแจง้การแก้ไขดงักล่าวใหส้าํนักงานทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้

แกไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มไิด้ทําการแก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะ

ดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ครบ

กําหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานแลว้บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

ทัง้น้ีเวน้แต่สาํนกังานมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นําขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรอืใช้

ในทางที่ก่อหรอือาจก่อความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถ

บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้น้ีการบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

กรณีที่มเีหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทําให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

จดัการโอนทรพัย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรอืตามคําสัง่ของบรษิทั

จดัการหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การโอนทรพัย์สนิและเอกสาร

ทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากการเป็นผูด้แูลผลประโยชน์สิน้สดุลง  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้

กระทําได ้หากเป็นกรณีที่มนีัยสาํคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอีํานาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้

ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์02-470-5920โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ที่บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
และ/หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ต่างประเทศอื่น และ/หรอื ผู้รบัฝากทรพัย์สนิหลกัทรพัย์ต่างประเทศอื่น รวมถึง ระบบอื่นใดที่

เกีย่วขอ้ง ทีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอื ผูด้แูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพือ่เกบ็รกัษาทรพัยส์นิในต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  
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สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิประจาํรอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330โทร.0-2686-9500 

 

5. ผูจ้ดัจาํหน่าย : ไม่มี 

ชื่อ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่48/45 ชัน้ 20 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์(02)697-3800 โทรสาร (02)697-3880  

และสาขาของ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั   

บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิ่มเติมหรอืยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนใน

ภายหลงั  ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติม ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็น

บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลที่สาํนักงานไดใ้ห้ความเหน็ชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืของกองทุน โดย

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 

 

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(1) สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(1.1) ไดร้บัคา่ธรรมเนียม ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2.1) ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้าม)ี ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเกี่ยวกบักองทุน 

รวมทัง้ดาํเนินการดว้ยความรว่มมอืของบรษิทัจดัการในการเผยแพรม่ลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น   

(2.2) แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบ

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่าย หรอืเอกสารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

กองทุน   

(2.3) รบัเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถว้นของเอกสารที่ใชใ้นการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสาร

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง   
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(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ วา่ตรงกบัชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนในการ

ทาํธุรกรรมกบักองทุน   

(2.5) รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุใน

โครงการ   

(2.6) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน สง่มอบหรอืรบัมอบหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ี

และเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง   

(2.7) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม   

(2.8) ให้ความร่วมมอืกบับรษิทัจดัการในการแจง้หรอืตดิต่อกบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อมคีวามจําเป็นที่

จะตอ้งแจง้หรอืตดิต่อเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่มเีหตุจาํเป็นอื่นใด   

(2.9) ทาํการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้   

(2.10) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตลอดจนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนตามหลกัเกณฑ์ และวธิีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

 

7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

ชื่อ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

8. ผูล้งทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) : ไม่มี 

ชื่อ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่มี 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

ชื่อ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

9.2. ทีป่รกึษากองทุน : ไมม่ ี

หมายเหตุ: 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธจิะแต่งตัง้ที่ปรกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยที่ปรกึษา

การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  
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10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไม่มี 

ชื่อ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดต้าม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ “การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” ในสว่นรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนทางมรดกหรอืทางพนิยักรรมใหก้บัทายาท หรอืผูร้บัประโยชน์ทางพนิยักรรม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธใิหดุ้ลยพนิิจของบรษิทัจดัการทีจ่ะพจิารณาการโอนหน่วยลงทุนในลกัษณะ

อื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ 

วธิกีารโอนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อน

และผูร้บัโอน และยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ําหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บั

โอนยงัไม่มบีญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการ ผู้รบัโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที่กําหนดไวใ้น

โครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทาํการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอื

หน่วยลงทุน”  

(3) หลงัจากทีไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงนิ และ

ใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธ ิในหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐาน

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

รบัคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ ทัง้น้ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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ตามขอ้ “สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้   

13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอื

กลุม่บุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการจะตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม   

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้

ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 

account) จะไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ เมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทั

จดัการจะจดัใหม้กีารชาํระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่าํหนดไวใ้นโครงการน้ี  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.7.1. สทิธใินการจาํนําหน่วยลงทุน   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย  

13.7.2. สทิธใินการไดร้บัชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัชําระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น แทนเงนิได ้ในกรณีที่

กองทุนไมส่ามารถชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่าํหนดในขอ้ “การชาํระคา่รบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ”  

13.7.3. สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่ได้แจ้งไวเ้มื่อเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อเปิด

บญัชกีองทุน ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล และยื่นให้แก่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนเพื่อแก้ไข

ขอ้มลู โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งยื่นเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพื่อใหน้ายทะเบยีนดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผู้

ถือหน่วยลงทุนหรอืบญัชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรบัทราบและยนิยอมที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่

กาํหนดในใบคาํขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู  

13.7.4. สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ทีก่องทุนจดัไวใ้หส้าํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ในอนาคต เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาสทิธปิระโยชน์

ต่างๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่เตมิ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์น้ีอย่างเท่าเทยีมกนั

ทุกราย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ อยา่งไรกต็าม สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เหล่าน้ีมไิด้

ชว่ยใหร้ะดบัความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง  

อน่ึง เน่ืองจากบรษิทัจดัการเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการจดัหาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เอง บรษิทัจดัการจงึขอ

สงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิเงื่อนไขเกี่ยวกบัการให้สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในอนาคตได้ โดย

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อน  
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13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจาํกดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัสง่ใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื

ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกวา่สว่นของ

ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื

เงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการ

บนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน 

และ/หรอื บญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

ครบถว้นแลว้  

ในกรณีที่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 4 คนถอืหน่วยลงทุนรวมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในคําขอเปิดบญัชกีองทุนเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

อยา่งไรกด็หีากผูส้ ัง่ซือ้ประสงคเ์ป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร  

 (2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใด ซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานได้ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยจะจดัส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ทํา

รายการนัน้ๆ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองสทิธิ

การถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถกูตอ้ง  

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการใหม้กีารออกและจดัสง่ “รายงานการถอืหน่วยลงทุน”  ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงรายการให้

เป็นปัจจุบนั ณ วนัทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถอื

หน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนดและเห็นว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรายใดมจีาํนวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเหลอืตํ่ากว่า 200 หน่วย นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/

หรอื บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว    
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(4) ในกรณีที่บญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มมีูลค่าคงเหลอืในบญัชแีละบญัชนีัน้ไม่มกีารตดิต่อขอใชบ้รกิารเป็นเวลานาน

ตดิต่อกนัเกนิ 1 ปี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชดีงักล่าวโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมว่า่ดว้ย

เหตุใดๆ  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิีการจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบัการ

เปลีย่นแปลงวนั เวลาทาํการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถใช้

อา้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน  

 

15. กาํหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดชําระหน้ีหรอืมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ

ชําระหน้ีได ้บรษิทัจดัการจะรบัชําระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวม เกี่ยวกบัการดําเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร

แหง่หน้ีหรอืลกูหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัชาํระหน้ี ดงัน้ี   

16.1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์  

16.1.1. เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุน ณ วนัที่บรษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้

สทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัชาํระหน้ี  

16.1.2. เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัชาํระหน้ี บรษิทัจดัการจะไมนํ่าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิอื่นที่

ไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั

ชาํระหน้ีในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัชําระหน้ีตกลงรบัชําระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าว

แทนเงนิ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัชาํระหน้ี 

บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทั

จดัการจะจา่ยจากเงนิสาํรอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้   

16.1.3. เมื่อมเีงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิได้

สทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัชําระหน้ีคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มสีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันบัแต่

วนัที่มีเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ได้จากการชําระหน้ี และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคืนไปยงั

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัที่บรษิทัจดัการได้เฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอื่น   

ในการเฉลีย่เงนิคนืในแต่ละครัง้ตามวรรคหน่ึง หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่เงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิอื่น

ทีไ่ดจ้ากการรบัชําระหน้ีไมคุ่ม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจนําเงนิ



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้                                     16 

ไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิที่ไดจ้ากการรบัชําระหน้ีดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ย ทัง้น้ี หากบรษิทัจดัการไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น

จนครบถ้วนแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นที่ไดจ้ากการรบัชําระหน้ีนัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายใน

การเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นที่ไดจ้ากการรบัชําระหน้ีดงักล่าวมารวมคํานวณ

เป็นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้ 

16.1.4. เมือ่มกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหน้ีตาม

ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์  

16.2.1. ก่อนการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้

ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบั

ชาํระหน้ี มลูคา่ของทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหน้ี    

16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัชําระหน้ี บรษิทัจดัการจะนําทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่สมาคมกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน และจะดําเนินการกบัทรพัยส์นิที่ได้

จากการชาํระหน้ี ดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่ว

ต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้  

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีว้ได้ บรษิทัจดัการจะจําหน่ายทรพัย์สนิ

ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และใน

ระหว่างที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัย์สนิดงักล่าวก็ได้ ในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม  

การชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่าํหนด เทา่นัน้  

 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากดัสทิธใิด 

ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรอืตาม

กฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้

แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะทําให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ําหนดในโครงการจดัการกองทุน

รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรอืการจาํนําหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทนุ :  

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี    

(ก)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ข)  กองทุนประกนัสงัคม 

(ค)  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

(ง)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

(จ)  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(ฉ)  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

(ช)  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ)  กองทุนอื่นใดทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ฌ)  นิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล 

เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ญ)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก

บรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสดัส่วน  ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนกอง

ทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)    กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการ

ลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้มเ่กนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ  ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ค)   กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิ

รอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อน

ผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

 “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามที่

กาํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ 
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ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม  

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมาก หรอืมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจดาํนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนักงาน

กาํหนดได ้ 

(1) การนบัคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดียวกันเป้นผู้รบัผิดชอบในการ

ดาํเนินการ  

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการ

กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้

ดาํเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้

มติและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก

จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนที่กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืที่กําหนดไวใ้นมาตรา 

129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่าํหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจาํนวน

หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระสาํคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่

ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมายดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพนัสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญา 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บั

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัให้มสีาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิม่เตมิโดยได้รบัมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระทาํเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้

ประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มขี้อผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ

กองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ

จาํเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการสง่รายงานประจาํปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมม่ ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

22. การเลิกกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

เงือ่นไขพเิศษ: 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได ้และ/หรอืมูลค่าทรพัยส์นิ

สุทธ ิณ วนัทําการถดัจากวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ตํ่ากว่า 40 ล้านบาท หรอืในกรณีที่บรษํิทจดัการไม่

สามารถนําเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นอนัเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงกฎ 

ระเบยีบ และ/หรอืปัจจยัอื่นใดที่ทําใหผ้ลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยสาํคญั หรอื

ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีเขา้เงือ่นไขการเลกิโครงการทีก่าํหนดโดย

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

ทัง้น้ี การดาํเนินการใด ๆ บรษิทัจดัการจะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุกบัผูล้งทุนเป็นหลกั  

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงัน้ี 

(1) จาํนวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด  
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(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็น

จาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ี

กําหนดระยะเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน

หน่วยลงทุน ให้พจิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

เทา่นัน้  

ความใน (2) วรรคหน่ึง มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดย

สจุรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่เน่ืองจากกองทุนรวม

ยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่จะไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหน่ึง และวรรคสอง มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน

รวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ

ขอ้เท็จจรงิที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื

หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหน่ึง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ใหนํ้าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยคํานวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 

50 ลา้นบาทในวนัทาํการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

(5) เมื่อสาํนกังานมคีําสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อสาํนักงาน

มคีําสัง่เพกิถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

(6) เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้

กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปและเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ทาํสญัญารบัจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

22.1.2 เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.3 สาํนกังานอาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

(1) บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤตกิารณ์ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรอืบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนโดยรูเ้หน็

หรอืตกลงกบับุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรอือําพรางลกัษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

22.1.4. สํานักงานจะเพกิถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมกีารจดัตัง้

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

หรอืเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหรอืธุรกิจของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้
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ดําเนินการแจ้งให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืบุคคล ที่เกี่ยวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจรงิ และ

หลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มกีารชี้แจง หรอืชี้แจงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรอืทําให้เชื่อได้ว่าการจดัตัง้กองทุนรวมเป็น

การจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ และสาํนกังานสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมทาํการแกไ้ข หรอื

ดําเนินการใดๆ และบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สาํนักงานสัง่ได ้หรอืดําเนินการแลว้ แต่

ไมส่ามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ 

22.1.5. เมื่อสํานักงานสัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บรษิัทจดัการกระทําการหรอืงดเว้นกระทําการจน

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิดหรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน  

22.1.6. กรณีที่บริษัทจดัการได้รบัคําสัง่ให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ คําสัง่ศาล คําสัง่

อนุญาโตตุลาการ และ/หรอืกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการน้ี 

 

22.2. การดาํเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่

การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น  

(1) ยตุกิารรบัคาํสัง่ซือ้และคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทาํการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1. 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวธิกีารดงัน้ี 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(ข) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้สาํนกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน 

(3) จําหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่เหลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 

22.1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระทาํไดเ้พือ่ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ

(4) ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจาํนวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่

วนัทาํการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 และเมือ่ไดด้าํเนินการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทุน

รวม 

เมื่อไดด้าํเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการดาํเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ

จะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชําระ

บญัชขีองกองทุนรวม   

 

23. การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ :  

เมื่อเลิกโครงการแล้วบรษิัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปน้ี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน จะพิจารณาแก้ไข 

เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิประกาศ กาํหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนั เป็นอยา่งอื่น  

(1) บรษิัทจดัการจะจดัให้มกีารชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชําระบญัชีที่สํานักงาน เห็นชอบ เพื่อดําเนินการคํานวณ รวบรวม

ทรพัยส์นิ จดัทําบญัช ีชาํระหน้ีสนิ จาํหน่ายและแจกจ่ายทรพัยส์นิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาํการอยา่งอื่นตามแต่จาํเป็น

เพื่อชําระบญัชขีองกองทุนให้เสรจ็สิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด สัง่การ ผอ่นผนั และ/หรอืเหน็ชอบ  

(2) เมื่อชาํระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการชําระบญัช ีและหน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนเสรจ็สิน้ ผู้

ชําระบญัชจีะดําเนินการเฉลี่ยคนืเงนิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าที่คงเหลอือยู่ตามสดัส่วนจํานวน

หน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม   
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(3) ในกรณีทีเ่จา้หน้ีของกองทุนไมไ่ดย้ื่นคาํทวงหน้ีแก่ผูช้าํระบญัช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมย่ื่นเชค็

ต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงนิตามเชค็ที่ได้รบัเน่ืองจากการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ผู้ชําระบญัชจีะดําเนินการ

วางเงนิตามจํานวนหน้ีหรอืจํานวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื่น ซึ่งไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการ

วางเงนิหรอืทรพัย์สนิดงักล่าวแล้ว รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สํานักงานวางทรพัย์ตามกฎหมาย กฎ

ขอ้บงัคบั และระเบยีบเกี่ยวกบัการวางทรพัย ์และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หน้ี หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งมชีื่อปรากฏในบญัชี

และเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดย

วธิีอื่นที่มีหลกัฐานการตอบรบั อีกทัง้ยงัจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเป็นเพื่อให้สํานักงาน เป็นผู้มีสทิธถิอนเงนิหรอื

ทรพัยส์นิที่วางไว ้ซึ่งเจ้าหน้ีหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที่ได้รบั คําบอกกล่าวการ

วางเงนิหรอืทรพัยส์นิในฐานะทีเ่ป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม  

(4) ผูช้ําระบญัชจีะตอ้งชําระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื่อชําระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้ 

ผูช้าํระบญัชจีะทาํการยื่นคาํขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทัง้จดัสง่รายงานผลการชาํระบญัชตีามแบบทีส่าํนกังาน ประกาศ

กําหนด ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ 

หรอืไม่ยื่นเชค็แก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงนิตามเชค็ที่ได้รบัเน่ืองจากการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ผูช้ําระบญัชี

สามารถยื่นคําขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื่อพ้นกําหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แต่มี

เหตุผลจาํเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ดว้ย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู ่ผูช้าํระ

บญัชจีะจดัการโอนทรพัยส์นิดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสาํนกังาน  

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากสํานักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น

สว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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