หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG
Principal Global Equity ESG Fund (PRINCIPAL GESG)
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่ อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่ งอาจทาให้ผ้ลู งทุน
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ ไปลงทุน บริ ษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและ รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• กองทุนมีแนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนี มาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ กลยุทธ์การลงทุน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผู้จดั การกองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุว ตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึง
การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่ องจากการวิ เคราะห์หลักทรัพย์
ธุรกิ จอุตสาหกรรม แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิ จและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมิ นไว้
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 8 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่ วยลงทุนแต่ละ
ชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
• การแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุ น มิ ไ ด้ ท าให้ ความรับผิ ดชอบของกองทุ น รวมที่ มีต่ อบุ คคลภายนอกแยกออกจากกัน ตามชนิ ดของหน่ ว ยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน หรือ
โอนย้ายได้ระหว่างหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิ ดเพื่อการออมไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็ นไปตาม
เกณฑ์กรมรรพากรกาหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ในกรณี ที่ กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
ใดที่ ทาให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมี ความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรก
ก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• บริษัทจัดการ อาจมีความจาเป็ นที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลผู้รบั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิ งการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
• การพิ จ ารณาร่างหนั งสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็ นข้อมูล เพื่อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
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ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

ประเภทโครงการ

นโยบายการลงทุน
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
Principal Global Equity ESG Fund
(PRINCIPAL GESG)

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 8 ชนิด ได้แก่
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-A)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม เติม ผู้ล งทุ นเพื่อ ลงทุ น ในชนิ ดผู้ลงทุ นกลุ่ม ชนิ ด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษัทจัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต
ได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมี
การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
ทัง้ นี้ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนที่ยงั
ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้ทราบ ทัง้ นี้
ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะ
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
หากกฏหมายหรือ ประกาศที่เกี่ย วข้อ งกับ กองทุ น รวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่อ การออม มีก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว
และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุน เดียวคือ
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุ น หลัก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
(Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิของ
กองทุ น (Feeder Fund) โดยกองทุ น หลัก บริห ารและจัด การโดย Schroder Investment Management
(Europe) S.A. จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ในประเทศ Luxembourg และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข อง UCITS ซึ่ ง
กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตรา
สารทุ นและหลักทรัพ ย์ท่เี กี่ยวข้อ งกับ ตราสารทุ นของบริษัท ทัวโลก
่
โดยทัว่ ไปกองทุ นจะถือครองหุ้นของ
บริษทั น้อยกว่า 50 บริษทั กองทุนจะลงทุนในบริษทั ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลที่ดตี ามหลักเกณฑ์ของผูจ้ ดั การการ
ลงทุ น และจะรัก ษาคะแนนด้านความยัง่ ยืน โดยรวมที่สูงกว่าดัช นี MSCI AC World (Net TR) ตามการ
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พิจารณาซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษทั จัดการจะส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก
ในขณะทีก่ องทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงิน และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ หน่ วยลงทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุ น ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนของกองทุ น
Exchange Traded Fund หน่ ว ย CIS หน่ ว ย Property, REITs หน่ ว ย Infra และ/หรือ ตราสารหนี้ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/
หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่อ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หน่ วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือ ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อย่ างไรก็ต าม กองทุ น อาจจะลงทุ น หรือ มีไ ว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ หรือ ตราสารทุ น ที่ไ ม่ ได้ จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริ ห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพิจนิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้
และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ย น
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีท่มี กี ารลงทุ นในต่ างประเทศกองทุนอาจลงทุ นในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อาจไม่เป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย หรือท าให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นเสียประโยชน์ ท่ีอาจได้รบั ผู้จดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้
ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือ ผู้อ อก (Issue/Issuer) ต่ า กว่ า ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-investment grade) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการตลาดทุ น มีก ารแก้ไข
เพิม่ เติมประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุ นซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง
บริษทั จัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ
sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุ
ในรายละเอียดโครงการกองทุ น นี้ โดยขึ้น อยู่กับ ดุล พินิ จของบริษัท จัด การ ซึ่งกองทุ น รวมต่างประเทศที่
พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้อ งมีนโยบายการลงทุ นที่สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกับ นโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรือกองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุ น Feeder Fund ได้โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ า 30 วัน โดยผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องบริษัท จัด การที่ www.principal.th หรือ ช่ อ งทางอื่น ใดที่บ ริษั ท จัด การ
กาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนรวมกันใน
วันทาการซื้อขายเกินกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว จานวนหน่ วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูก
นาไปทารายการในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ ามารถ
ทารายการได้ตามที่กองทุนหลักกาหนด) ดังนัน้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน และ
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลงข้อจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุ นให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษ
ของกองทุนรวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
ในกรณีการดาเนินการดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “3. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในภาคผนวก 2 แนบท้าย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน

มี (เฉพาะชนิดจ่ายปั นผล)
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ)
ตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
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: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 50,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท
: 1.00 บาท
: 500 บาท
: 1,000.00 บาท
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั
เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุ น
ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึง ถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุ นซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีก่ องทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
Schroder Investment Management (Europe) S.A. ซึ่ ง เป็ นบริษั ท จัด การกองทุ น Schroder International Selection Fund Global
Sustainable Growth (กองทุนหลัก) จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :
เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน
หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศ
ทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :
การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาท
อ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและ
ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/ หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกัน ความเสี่ ย งบางส่ วน โดยต้ อ งระบุ สัด ส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ ย งไว้ อ ย่างชัด เจน : ผู้ลงทุ น อาจมีความเสี่ย งจากอัต รา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ น
ความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย
จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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6. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุ น มีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุ นจะกาหนดกลยุท ธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ลงทุ น เพื่อให้มรี ะบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณี ท่ี
กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญ ญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่ าวกับธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคาร
พาณิชย์
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) :
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์ หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่ อกโดยบริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ ี ความ
มั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก:
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)
ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารทุนหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทัวไปที
่ ไ่ ม่เกีย่ วข้อง
โดยเฉพาะกับบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า การเปลีย่ นแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายได้ของบริษทั การเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลีย่ น หรือความเชื่อมั ่นของนักลงทุนโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
หรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึง่ ทัวไป
่
ตราสารทุนจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้
ความเสีย่ งจากความยังยื
่ น (Sustainability Risks)
ผูจ้ ดั การกองทุนคานึงถึงความเสี่ยงด้านความยังยื
่ นในการบริหารจัดการกองทุน ความเสี่ ยงด้านความยังยื
่ นคือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขด้าน
สภาวะด้านสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของการลงทุนและผลตอบแทนของ
กองทุน ตัวอย่างของความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มทีจ่ ะเกิดน้ าท่วมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการ
เพิม่ ขึน้ ของระดับน้ าทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อ ผูอ้ อกหลักทรัพย์หลายราย เช่น บริษทั อสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษัทเหล่านัน้ ตัวอย่างของความเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบตั กิ ารทางานทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงาน
เด็ก บริษทั ทีม่ แี นวปฏิบตั ดิ งั กล่าว หรือมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ทม่ี พี ฤติกรรมเช่นนัน้ อาจละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้และ/หรืออาจถูกมอง
ในแง่ลบจากตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลคือความจาเป็ นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของ
บริษทั ระบุว่าไม่มคี วามหลากหลาย หรือมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ภิ ายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสียต่อ
ความเชื่อมั ่นในตลาดที่เกี่ยวกับบริษัทและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ฎระเบียบใหม่ ภาษี
หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อ ส่งเสริม แนวปฏิบัติท่ยี งยื
ั ่ น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ผู้อ อกในการ
ปรับตัวให้เข้ากับข้อกาหนดใหม่
กองทุนบางกองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยังยื
่ น และ/หรือมีลกั ษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์ความยังยื
่ นใน
การเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนซึ่งเลือกโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนอาจมีการจากัดความเสีย่ งต่อบางบริษทั อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และ
อาจละทิ้งโอกาสในการลงทุ นบางอย่าง หรือจาหน่ ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้อ งกับเกณฑ์ความยังยื
่ น ผู้ลงทุ นอาจมีมุมมองที่
แตกต่างกันเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผูล้ งทุนรายใด
รายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีสว่ นร่วมกับบริษทั นัน้ เพื่อปรับปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล
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กรอบการกากับดูแลทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์ทย่ี งยื
ั ่ นและการลงทุนอย่างยังยื
่ นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ี ลักษณะการลงทุนทีย่ งยื
ั ่ นของ
กองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผูล้ งทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดใหม่หรือแนวทางการกากั บ
ดูแลทีบ่ งั คับใช้
ความเสีย่ งเฉพาะ (Specific Risks)
ตามนโยบายการลงทุ น เกี่ย วกับ ข้อ ก าหนดในการลงทุ น 2 ใน 3 ของทรัพ ย์สิน ในกรณี ท่ีส ภาวะตลาดปกติ ซึ่ง กองทุ น มีลัก ษณะด้า น
สิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม การทีก่ องทุนมีลกั ษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รบั ความเสีย่ งในการจากัดการลงทุนต่อบางบริษทั อุตสาหกรรม หรือ
ภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจาหน่ายการถือครองบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยังยื
่ นที่
ผูจ้ ดั การกองทุนกาหนดไว้ เนื่องจากนักลงทุนอาจมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น ทาให้กองทุนอาจลงทุน
ในบริษทั ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
- เหมาะสาหรับเงินลงทุนของผูล้ งทุนทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
เป็ นเงินลงทุนส่วนทีส่ ามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ในระดับสูง
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมไปลงทุนซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-D) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่
ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับ ผู้ลงทุ น ประเภทกลุ่ม บุคคล นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัท จัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุ นกลุ่ ม กองทุ นสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุน
รวมของบริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติ บุคคล/สถาบันที่มกี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุ นในรูปแบบ Asset Allocation
Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคต เป็ นต้น
โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกองทุ นรวมอื่นที่อ ยู่ภ ายใต้การบริห ารของบริษัท จัดการ รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุ น อื่นที่บ ริษัทจัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการลงทุ น (Total return) โดยในเบื้อ งต้นกาหนดให้สาหรับผู้ลงทุ นที่ทารายการผ่าน
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท จัดการเท่ านัน้ รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุ นอื่นที่บริษัทจัด การ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่ วยลงทุนนี้สามารถ
นาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือ
หน่ วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคตได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้
ทราบโดยพลัน
หากกฏหมายหรือ ประกาศที่เกี่ย วข้อ งกับ กองทุ น รวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ น ชนิด เพื่อ การออม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
- ผลการดาเนินงานของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก)
- เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ จึง อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่า
เงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนไทย และ/หรือ กองทุ นต่างประเทศอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้าเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ย วข้อง เช่น ทิศทางของ
ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น
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- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
ทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรัพย์ท่ลี งทุ นมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้ม ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน
หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับกลยุ ทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี าก
การลงทุน และคานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ
- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุน
หากผู้ถือหน่ วยลงทุ นขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นมีความเสี่ยงต่างกันอย่างไร

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน

(7) รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ?
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2566
ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
(8) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด?
1. ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 85 และ
2. ดัช นี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลง และหรือปรับปรุงข้อมูลของตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
IPO: ท่านสามารถซื้อหน่ วยลงทุนได้ในช่วง IPO ระหว่าง วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
หลัง IPO: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษทั จัดการจะ
เริม่ รับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคา 2565 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่ วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ น
วันทาการถัดไป
โดยติดต่อได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
ทัง้ นี้ ในช่วง IPO ผูล้ งทุนสามารถสั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
โดยสามารถดาเนินการได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยสามารถนาเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ มาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG” ซึ่ง
เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางได้ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล อิควิต้ี ESG โดยท่านสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้ว ันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิ ชย์ไ ทย และวันท าการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อ ขายหลักทรัพย์ท่ีลงทุน
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีท่ี เกิดจากปั จจัยที่ควบคุม ไม่ได้ หรือกรณี จาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
และหากกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสาคัญ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเพิ ม่ เติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
โดยบริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุ น และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาท าการขายคืน หน่ วยลงทุ นเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ป ไซต์ของบริษัท จัดการ เว้นแต่กรณี ท่เี กิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือภายใน
5 วันทาการแต่วนั คานวณคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ในเวลาทาการ โดย
ในการขายคืนหน่ วยลงทุนบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทัง้ นี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎหมายภาษี
อากร
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ย งด้านภาษี หรือ ความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสีย งของบริษัท จัด การหรือ กองทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิไม่
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดาเนินการ
- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ
ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึง่ อาจทาให้บริษทั จัดการและ/หรือ
กองทุนมีความเสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่เี ข้าเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข)
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุ นรวมไม่ได้ร บั ชาระเงินจากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพย์สนิ ที่ลงทุ นไว้ต ามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีค าสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ไว้แล้ว แต่ ในช่ว งระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การยังไม่ได้ชาระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ให้แ ก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่
ผู้ลงทุน บริษัท จัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(3) มี ค าสั ง่ ขายคื น ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วน
ของวิธีก ารการชดเชยราคาให้แ ก่ ผู้ล งทุ น บริษัท จัด การจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
3.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ม ีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นกาหนดการชาระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (1) หรือ การรับ รองข้อ มู ล จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (2)
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ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดู แลผลประโยชน์ ด าเนิ นการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุ นสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุ นรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นนัน้ โดยต้อ งชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นตามลาดับวันที่ส่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
3.3 การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสั ่ง :
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ดังนี้
1. การดาเนินการในกรณีทผ่ี ูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. การไม่ ขายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ตามค าสั ่งที่รบั ไว้แ ล้วหรือ จะหยุด รับค าสั ่งซื้อ หรือ ค าสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่ จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริษัท จัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้อ งระงับการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ข ายหรือ ไม่รบั ซื้อ คืนหน่ ว ยลงทุ นตามค าสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือ จะหยุด รับ คาสั ่งซื้อ หรือ คาสัง่ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่นื ให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่ รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัท จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุ นต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็ นผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษา
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
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ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เว้น
แต่ ม ีก ฎหมาย หรือ ประกาศที่เกี่ย วข้อ งประกาศก าหนดเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ย นแปลง บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีเพิ่ม เติ ม
เปลีย่ นแปลงโดยถิอว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็ นผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเพิ ม่ เติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึง่ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี ท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิป ระกาศทางช่อ งทางอื่นแทน อาทิ หนั งสือ พิม พ์รายวัน หรือ ระบบเผยแพร่ ข้อ มูลมูลค่ า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มกี ารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ขายหน่วย
ลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนั งสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรือ่ งใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณี ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ถือ หน่ วยลงทุน เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทั ง้ หมดของกองทุ นรวม
บริษัท จัดการจะไม่ นับ คะแนนเสียงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้น แต่กรณี ท่ีม ีการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุ นและหน่ วยลงทุ นชนิ ด
ดังกล่าว มีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน หากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
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(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีฝ่ ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ?
ไม่ม ี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี มิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
ประธานกรรมการ
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
กรรมการ
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีร์เร บาราโอนา
กรรมการ
• คุณชอง ชอย วัน
กรรมการ
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รายชื่อผู้บริหาร
• นายจุมพล สายมาลา
• นางสาวแบรนดา ชู
• นายศุภกร ตุลยธัญ
• นายต่อ อินทวิวฒ
ั น์
• นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ
•
•
•
•
•

นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
นายวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
นางวนิดา ดวงพัตรา
นายรัฐภูม ิ บัวสาลี
นางสาวสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

• นางสาวจิรฐั ยา แซ่หลี
• นายวริษฐ์ โกบุตร

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลีย้ งชีพและกองทุนส่วน
บุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุ การบริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
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(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 63 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,081,209,533.10 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปุณยนุช บุญยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
• คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
• คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ.2564-ปั จจุบนั
พ.ศ.2564
พ.ศ.2557-2564
พ.ศ.2556-2557
พ.ศ.2551-2556
พ.ศ.2550-2551

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน - การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิ าค
อาเซียน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
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• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2549-2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
พ.ศ.2539-2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(7) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ไม่เกินร้อยละ 6.22 ต่อปี ของ NAV
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
1.605
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
0.321
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
0.0321
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ NAV
o การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของ NAV
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
o ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มผี ปู้ ระกัน
ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมผูต้ รวจสอบบัญชี
ตามทีจ่ า่ ยจริง
o ค่าประกาศ NAV
ตามทีจ่ า่ ยจริง
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ านวณ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
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ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั คืนเมื่อ
เลิกกองทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

อัตราตามโครงการ

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14

อัตราที่เก็บจริง

ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.50
-

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ยกเว้น
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ภาคผนวก 1
รายละเอียดกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

Class

: C Accumulation USD

ประเภท

: กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

วันจัดตัง้ กองทุน

: 23 พฤศจิกายน 2553

ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้

: ลักเซมเบอร์ก

สกุลเงินของกองทุน

: USD

วันทาการซื้อขาย

: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก

การจ่ายปั นผล

: ไม่ม ี

บริษทั จัดการลงทุน

: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน

: J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

: กองทุ น มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น เพื่อ สร้า งการเติบ โตของทุ น โดยลงทุ น ในตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททัวโลกที
่
่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
ยังยื
่ น (Sustainable Criteria) ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนกาหนดไว้

นโยบายการลงทุน

: กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3
ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททัวโลก
่
โดยทัวไปกองทุ
่
นจะถือครองหุ้น
ของบริษทั น้อยกว่า 50 บริษทั
กองทุนจะรักษาคะแนนด้านความยังยื
่ นโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตาม
การพิจารณาซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ของผู้จดั การกองทุ น ทัง้ นี้ กองทุ นจะไม่ได้ลงทุนโดยตรงใน
กิจกรรม อุตสาหกรรม หรือกลุ่มผูอ้ อกหลักทรัพย์ทน่ี อกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ใน “ข้อมูลความยังยื
่ น
(Sustainability Information)” บ น เ ว็ ป ข อ ง ก อ ง ทุ น www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/gfc กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มหี ลักธรรมาภิบาลที่ดตี ามหลักเกณฑ์ของผูจ้ ดั การการ
ลงทุน (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก Characteristics section)
ผู้จ ัด การการลงทุ น อาจมีส่ ว นร่ ว มกับ บริ ษั ท ที่ก องทุ น ถือ ครองเพื่อ ให้ค วามเห็ น ในประเด็ น
ความยังยื
่ น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางความยัง่ ยืนของผู้จดั การการลงทุ นและการมี
ส่ วน ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท ต่ างๆ ส าม ารถ ดู ได้ ท่ี เว็ บ ไซ ต์ www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทัง้ ลงทุนโดยตรงหรือ โดยอ้อมใน
หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมภิ าค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุนทีล่ งทุน ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด (โดยเป็ นไป
ตามเงื่อ นไขข้อ จากัด การลงทุ น ) กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives)
เพื่ อ ลดความเสี่ย งหรือ บริห ารจัด การกองทุ น ให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น (Efficient Portfolio
Management)
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)

: ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)

: ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees)

: 0.65% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)

: 0.84% ต่อปี

Total Expense Ratio (TER)
: 0.84% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ดัชนีเปรียบเทียบ
: MSCI AC World (Net TR) Index
ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ใช่ Benchmark ของกองทุน
Bloomberg ticker
: SGDWDCA LX
ISIN
: LU0557290854
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-growth/the-fund/
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)
ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารทุนหรือทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทัวไปที
่ ไ่ ม่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า การเปลีย่ นแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายได้ของบริษทั การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมั ่นของนักลงทุนโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
หรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิต ทีเ่ พิม่ ขึน้ และสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึง่ ทัวไป
่
ตราสารทุนจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้
ความเสีย่ งจากความยังยื
่ น (Sustainability Risks)
ผูจ้ ดั การกองทุนคานึงถึงความเสี่ยงด้านความยังยื
่ นในการบริหารจัดการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยังยื
่ นคือ เหตุการณ์ หรือเงื่อนไขด้าน
สภาวะด้านสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของการลงทุนและผลตอบแทนของ
กองทุน ตัวอย่างของความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มทีจ่ ะเกิดน้ าท่วมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ าก าศและการ
เพิม่ ขึน้ ของระดับน้ าทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์หลายราย เช่น บริษทั อสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษัทเหล่านัน้ ตัวอย่างของความเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบตั กิ ารทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงาน
เด็ก บริษทั ทีม่ แี นวปฏิบตั ดิ งั กล่าว หรือมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ทม่ี พี ฤติกรรมเช่นนัน้ อาจละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้และ/หรืออาจถูกมอง
ในแง่ลบจากตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลคือความจาเป็ นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของ
บริษทั ระบุว่าไม่มคี วามหลากหลาย หรือมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิภายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสียต่อ
ความเชื่อมั ่นในตลาดทีเ่ กี่ยวกับบริษทั และส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั นอกจากนี้ยงั มีความเสีย่ งที่ เกีย่ วข้องกับกฎระเบียบใหม่ ภาษี
หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อ ส่งเสริม แนวปฏิบัติท่ยี งยื
ั ่ น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ผู้อ อกในการ
ปรับตัวให้เข้ากับข้อกาหนดใหม่
กองทุนบางกองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยังยื
่ น และ/หรือมี ลกั ษณะด้านสิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์ความยังยื
่ นใน
การเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนซึ่งเลือกโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนอาจมีการจากัดความเสีย่ งต่อบางบริษทั อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และ
อาจละทิ้งโอกาสในการลงทุ นบางอย่าง หรือจาหน่ ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้ อ งกับเกณฑ์ความยังยื
่ น ผู้ลงทุ นอาจมีมุมมองที่
แตกต่างกันเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผูล้ งทุนรายใด
รายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมกับบริษทั นัน้ เพื่อปรับปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล
กรอบการกากับดูแลทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์ทย่ี งยื
ั ่ นและการลงทุนอย่างยังยื
่ นมีการพัฒ นาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ี ลักษณะการลงทุนทีย่ งยื
ั ่ นของ
กองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผูล้ งทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดใหม่หรือแนวทางการกากับ
ดูแลทีบ่ งั คับใช้
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ความเสีย่ งเฉพาะ (Specific Risks)
ตามนโยบายการลงทุ น เกี่ย วกับ ข้อ ก าหนดในการลงทุ น 2 ใน 3 ของทรัพ ย์สิน ในกรณี ท่ีส ภาวะตลาดปกติ ซึ่ง กองทุ น มีลัก ษณะด้า น
สิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม การทีก่ องทุนมีลกั ษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รบั ความเสีย่ งในการจากัดการลงทุนต่อบางบริษทั อุตสาหกรรม หรือ
ภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรื อจาหน่ายการถือครองบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยังยื
่ นที่
ผูจ้ ดั การกองทุนกาหนดไว้ นักลงทุนอาจมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั
ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ข้อ ความในส่วนกองทุ นหลักได้ถูกเลือ กมาเฉพาะส่วนที่สาคัญ ซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณี ท่ีม ีความไม่ สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีท่ี
กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่มกี ารแก้ไขไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะทาการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ภาคผนวก 2
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่ม ี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่ม ี
1.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุน
และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผู้ลงทุน (ถ้ามี) คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นที่ย ังไม่ เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุ นรวม) คาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ได้ท่ีท่ที าการทุ ก แห่งของบริษั ท จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับ ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ที่ย ังไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม จะต้อ งเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้วน พร้อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวมต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ สาหรับผู้ท่ีเปิ ดบัญ ชีเพื่อ ซื้อ หน่ วยลงทุ นชนิดเพื่อ การออมเป็ นครัง้ แรก บริษัท จัดการจะจัด ให้ม ีคู่ม ือ การลงทุ น
กองทุนรวมเพื่อการออม ให้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อทาการศึกษาและปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภ.พ.20
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
บัญชีรบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
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1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณี ส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุ นรวมภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการ ผู้สนใจสามารถ
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อสามารถทาการสั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ส ั ่งซื้อสามารถ
ทาการสั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีทส่ี ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่ วงการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ผู้ส นใจลงทุ นสามารถสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ในราคา 10 บาทต่อ หน่ วยลงทุ น
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการทีไ่ ด้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลีย่ นเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการ
ขายหน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือ เอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี)
ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
ของกองทุ น รวมอื่นของบริษัท จัดการเพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ บริษั ท จัด การอาจดาเนิ น การให้ ม ี
การหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระ
ราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุ นการ
ขายหรือ รับซื้อ คืน โดยช าระด้วยเงิน สด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญ ชีธนาคาร หรือ วิธีการอื่นใดที่บ ริษัทจัด การ
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้ือ หน่ วยลงทุ นผ่านธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ช่อื บัญ ชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG”
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล อิควิต้ี ESG”
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บ ริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อ รับ เงิน ค่าจองซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
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สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระ
ค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน
3. เมื่อ บริษัท จัด การหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ หน่ วยลงทุนจาก
ผู้ส ั ่งซื้อ เรียบร้อ ยแล้ว บริษัท จัดการหรือ ผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนจะมอบสาเนาคาสั ่งซื้อ ให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
มาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางภายใน
2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ ่รี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ถงึ วัน
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันทีท่ ่รี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการ
จะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ส ัง่ ซื้อ จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่อ ค าสั ่งซื้อ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และบริษั ท จัด การได้ร ับ เงิน
ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และบริษัท จัด การหรือ นายทะเบีย นได้ท ารายการเพื่อ จัด สรรหน่ วยลงทุ น ให้ ผู้ส ัง่ ซื้อ แล้ว
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ หน่วยลงทุนของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ขายหน่ วย
ลงทุ นให้กบั ผู้ส ั ่งซื้อนัน้ และกรณี ท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั น้ คืนให้กบั ผู้ส ั ่งซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้ เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสีย งของบริษัท จัด การหรือ กองทุ น บริษั ท จัด การขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตาม
วันทีส่ ั ่งซื้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2. ในกรณี ท่ีจ านวนเงิน ที่ร ะบุ ในค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ส ัง่ ซื้ อ ไม่ ต รงกับ จ านวนเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่
บริษัท จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ตามจานวนเงินที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนทีส่ ั ่งซื้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั
ใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุ นแล้ว ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ
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โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน แล้ว
ในกรณีทว่ี นั ใดวันหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากมีการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อม
กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลัก “small lot first” ให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ตามจานวนโดยเริม่ ต้น ที่จานวนขัน้ ต่ าการจองซื้อ ของผู้ส ั ่งซื้อ
เป็ น ฐานในการจัด สรรหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่ จาเป็ น
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
1.4.5. ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การพิจ ารณาเห็น ว่ า ค าสัง่ ซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิท ธิท่จี ะจัดสรรหรือ ไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ จาเป็ นต้องแจ้งผู้ส ั ่งซื้อก่อนการ
ดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุ มตั ิ
ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่ วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณี ท่จี าหน่ ายหน่ วยลงทุ นได้ม ีมูลค่าน้ อ ยกว่ า 50 ล้านบาทและบริษัท พิจารณาแล้วเห็น ว่าการจัดตัง้
กองทุ นไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการพิจ ารณายุติการจาหน่ าย
หน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีท่มี เี หตุ อนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุ นไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุน
ภายใน 7 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ยุ ติก ารขายหน่ ว ยลงทุ น นั น้ และให้ ก ารอนุ ม ัติจ ดั ตัง้ กองทุ น สิ้น สุ ด ลงในวัน ที่แ จ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
เงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนหากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภ ายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัท จัดการจะชาระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่า
จองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อ ประโยชน์ ในการคานวณมูล ค่าหน่ วยลงทุ นที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การคื น เงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอี ย ดข้ า งต้ น เว้ น แต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้
ต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่ืนใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัท จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุ นแต่ บางส่วน
หรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่
ในกรณีทส่ี มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
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วิ ธีการจ่ายคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัท จัดการจะโอนเงิน หรือ ช าระเป็ นเช็ค ขีด คร่ อ มสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อ ส่งทางไปรษณี ย์ล งทะเบีย นให้แก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนเป็ นผู้ดาเนิน การคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แทนบริษัท
จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่
บริษัท จัด การเห็น สมควร โดยบริษัท จัด การจะปิ ด ประกาศรายละเอีย ดล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น ตามที่บ ริษัท จัด การเห็น สมควร โดยบริษั ท จัด การจะติด ประกาศรายละเอียดการให้บ ริก าร
ดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการ
ไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ (mobile application) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน
และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
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2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษัทจัดการจะเริม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบพร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนให้ผูท้ ส่ี นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่ม ือผู้ลงทุน (ถ้ามี) คาขอเปิ ดบัญชีกองทุ นรวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุ น ที่ย ัง ไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม) ค าสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ท่ีท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
ทัง้ นี้ สาหรับผูท้ เ่ี ปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มคี ่มู อื การลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อทาการศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
2.1.2 สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม
้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคล
• ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
่ ภ.พ.20
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
• บัญชีรายชื่อผูถ
้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
• บัญชีรบ
ั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
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2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริม่ ทาการขายหน่ วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุน
ได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และคานึงถึงประโยชน์ ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การก าหนดให้ว ัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นวัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย และ
วันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
รับ ชาระค่าซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ท่ีลงทุ น (ถ้ามี) หรือ ธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อ งกับการลงทุ น ในต่ างประเทศของ
กองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่ วย
ลงทุ น นั ้น (ราคาซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หมายถึ ง มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ค านวณ ราคาสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ณ สิ้นวันท าการซื้อหน่ วยลงทุ นนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการซื้อ หน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) และ/หรือ ค่าธรรมเนี ยม
การซื้อ ขายหลักทรัพ ย์(ถ้ามี) ) โดยผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ต้อ งสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ไม่ ต่ ากว่ามูลค่ าขัน้ ต่ าในการซื้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุ นผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG”
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG”
(3) บัญ ชีอ่ืนใดที่บริษัท จัดการเปิ ดไว้เพื่อ รับ เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุ น โดยบริษัท จัดการจะระบุ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
จากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อ จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อแล้ว สิทธิของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ นในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีท่กี ารชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ และ
จะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือ
ดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อ คืน
ดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุนบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ
โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ในกรณีทม่ี กี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณา
จัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata) หรือโดยใช้หลัก
“small lot first” ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนโดยเริม่ ต้นทีจ่ านวนขัน้ ต่าการจองซื้อของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นฐาน
ในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะพิจารณาวิธีก ารตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ อ งแจ้งให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทราบ
ล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2.4.2 ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสั ่งซื้อนัน้ ๆ
เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
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หน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิท่ีจ ะจัด สรรหรือ ไม่ จดั สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรือ ทัง้ หมดโดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแจ้ง ผู้ส ั ่งซื้อ ก่ อ นการ
ดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีการจ่ายคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงิน ค่าสั ่งซื้อตามวิธีการใน
คาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าว
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุง เพิม่ เติม วิธีการชาระเงินค่าซื้อ หน่ วยลงทุนโดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทุ น โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ดการให้ บ ริก ารดัง กล่ า วล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ น
วันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อ หน่ วยลงทุ นผ่านทางไปรษณี ย์ (ถ้ามี) หากข้อ มูลไม่สมบูรณ์ และหรือ ไม่ ชดั เจน และบริษัทจัดการ
ไม่สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นแก้ไขหรือ ยืนยันข้อ มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ (mobil application) (ถ้ามี)
- แก้ไข (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาท าการขายหน่ วยลงทุ น
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการ
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ขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุ กแห่ ง ของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติดต่ อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีท่ี
เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
4. กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน
นับแต่วนั ที่ม ีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนั น้ และหากบริษัท จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อ ทางโทรสารของ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการ
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญ ชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่ม ียอดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรม
ใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน”
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอีย ดดัง กล่ า วล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน ด าเนิ น การที่ท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จัด การและ
ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับ ซื้อ คืนที่ใช้ในการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น และ/หรือ เว็ปไซต์ของ
บริษัท จัดการ และแจ้งสานักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่หยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นดังกล่าว
เว้นแต่กรณี ท่เี กิดจากปั จจัยที่ ควบคุม ไม่ ได้ หรือ กรณี จาเป็ น และสมควร บริษัท จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการกองทุ นรวมจาป็ นต้อ งเปลี่ยนแปลงวันหรือ เวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือ เวลาในการให้บริการของผู้ ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ การซื้อ ขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
4. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นอย่างอื่น
4.1 วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
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ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น มาจากกองทุ น อื่น ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษัท จัด การในช่ ว ง
ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคา
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
หรือ สับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุ นต้นทาง จานวนเงินหรือจานวน
หน่ วยลงทุ นที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไป
ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่ม ือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่ยงั ไม่ เคยเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ่ี
ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษั ท
จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติม ในอนาคต และสามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะยกเลิก หรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
กรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อ นออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก อาจเป็ น ผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิท ธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมี
หน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
1. การสั บ เป ลี่ ย นห น่ วยลงทุ นระห ว่ า งกอ งทุ นรวม เพื่ อก ารออม /ห น่ วยล งทุ นช นิ ด เพื่ อ การออ ม ภ ายใต้ ก าร
บริหารจัดการของบริษทั จัดการ
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1.1 การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ระหว่ า งกองทุ น รวมเพื่ อ การออม/หน่ วยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมของกองทุ น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ (ตามที่บริษทั จัดการกาหนดให้มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผ่านช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ได้ทุกวันทาการทีก่ าหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุช่อื กองทุนต้นทาง จานวนหน่ วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางทีต่ ้อ งการจะ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่วยลงทุนนี้จะต้องส่งคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จานวนทีเ่ ป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่ หนดในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม
2. การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ระหว่ า งกองทุ น รวมเพื่ อ การออม/หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออมภายใต้ ก ารบริห ารของ
บริษทั จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการอื่น
กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าบริษทั จัดการ (SWITCHING IN)
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุน ใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความ
จานงในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ดว้ ยตนเองทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากบริษทั จัดการ (SWITCHING OUT)
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ป ระสงค์จะสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ นชนิดเพื่ อการออมนี้ไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น สามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น โดยระบุจานวนเงินหรือ จานวนหน่ วยลงทุ นที่ต้องการออกจากกองทุ นต้นทาง และระบุช่อื กองทุนปลายทาง
พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนาไปยื่นที่บริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั จัดการ
อื่น เป็ นเงินสดแยกต่างหากจากจานวนเงินลงทุนที่ผู้ถอื หน่ วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคานวณ
จากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
4.2 วันเวลาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
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เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ณ ทีท่ าการของบริษัท
จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
4.3 ราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการ
รับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น นัน้ หลังจากที่บริษัท จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี)
ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อ ยแล้ว หักด้วยค่า ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ นที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขาย
หน่ วยลงทุ นนัน้ หลังจากวันทาการที่บริษัท จัดการได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี)
ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีท่กี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผู้ถอื หน่วยลงทุนสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือการสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วย
ลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่ า
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไปยัง
กองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้ ห ากบริษัท จัดการจะเปลี่ย นแปลงมูล ค่ าหรือ จานวนหน่ วยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีข นั ้ ต่ า ดังกล่ าวตามที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
3. บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะปฏิ เสธการท ารายการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หากไม่ ส ามารถเรีย กเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่า วล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ (mobil application) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
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3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่กองทุ นโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือ เลื่อ นวัน และเวลาท าการขายหน่ วยลงทุน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า อย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
4. บริษัท จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นไว้ในรายละเอียดโครงการ
(ถ้ามี) หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่ วงหน้าโดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ และแจ้งสานักงานก.ล.ต. ภายใน
3 วันทาการนับจากวันทีห่ ยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม
1. บริษัท จัดการจะท าการบันทึกบัญ ชีเงินลงทุนของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นแยกรายการตามวันที่ลงทุ น และเมื่อมีการขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือโอนย้ายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิด เพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมพิเศษในแต่ละ
รายการ และในกรณี ท่ีรบั โอนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นรวมเพื่อ การออมอื่น ให้ห มายความถึง วันที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุนลงทุ น
เริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อย
ตามแบบทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด (หรือตามกาหนดเวลาทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีน าคมของปี ถดั ไป หรือตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ น
ข้อมูลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่
สิน้ สุดการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีจ่ า่ ยเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม
4. บริษัท จัด การจะจัดท าหนั งสือ รับ รองการโอนหน่ วยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุ น ชนิ ดเพื่อ การออมเมื่อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นโอนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อ ย
ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรอง
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือวิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นข้อ มูลในการจัดทาทะเบียน ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอย่างต่ อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
5. บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุ น พร้อมชาระค่าขายคืนหน่ วย
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ลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีท่ผี ูถ้ ือหน่ วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามของผู้ถือหน่ วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุ น หรือวิธีการอื่นใด
ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามทีก่ ฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ และ
หากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) โอนย้ายหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยจะ
โอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียง
กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถือ ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ว และบริษัทจัดการจะพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการซื้อ-ขาย
หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นอีก
ทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่ วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงิน ที่ได้จากการดาเนิ นการตาม (ค) ภายใน 10 วันท าการนั บ แต่วนั ที่เกิดเหตุ การณ์ ต ามเงื่อ นไขการเลิก
กองทุน
(จ) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่ างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอก
ผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาลงทุน
ภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณี ดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่
ถือว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิน ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิน ในส่ ว นที่ 2 – ส่ ว นที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่ มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ ย นมือ ได้ (รวมถึ ง กรณี ท่ีเป็ น B/E P/N หรือ SN ที่ม ีเงื่อ นไขห้ า มเปลี่ย นมื อ แต่ ก องทุ น ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้อ งครบถ้วนและมีการปรับปรุง เป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่ส ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือ การรับรองดังกล่าวต้อ งเป็ น การอาวัลหรือ การรับรองผู้ส ั ่งจ่ายหรือ ผู้อ อกตัว๋ ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีก ารจ่ ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดีย วกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
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ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่ี เป็ น SN ซึ่ ง เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ อ งด าเนิ น การจัด ให้ม ีข้อ ตกลงกับ ผู้อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผู้ อ อก SN ค านวณและแจ้ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุ ก วัน ที่ 15 และ
วัน สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะเดือ น ทั ง้ นี้ ในกรณี ท่ีว ัน ดัง กล่ า วเป็ นวัน หยุ ด ท าการของ บลจ.
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณี ท่ีเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ SN อย่ างมีนั ย ส าคัญ ให้ผู้อ อก SN
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่ งไม่นามาใช้บังคับกับกรณี ท่เี ป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
2.2.5 ในกรณีท่เี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฎในระบบข้อ มูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่ึงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้ม ี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณเดียวกับทีใ่ ช้
ในการคานวณราคาที่แสดงในระบบข้อ มูลที่น่าเชื่อ ถือ ดังกล่ าวให้ บลจ. ทุ กวันที่ 15 และ
วัน สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะเดือ น ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีว ัน ดัง กล่ า วเป็ นวัน หยุ ด ท าการของ บลจ.
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณี ท่ีเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ีส่ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ SN อย่ างมีนั ย ส าคัญ ให้ผู้อ อก SN
ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สิน เมื่อ ใช้วิธีค านวณตามสัด ส่ วน (pro rata) แล้ว ได้ผ ลเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ร ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ น ผู้อ อก ที่ม ีกาหนดวันใช้เงิน ตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับ แต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือ ศุกูก ที่มอี ายุ ไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่อ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ ซ่ึงมีอ ายุ คงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ที่ข้นึ ทะเบีย นในตลาดซื้อ ขายตราสารหนี้ หรือ ที่ม ีข้อ มูล ราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่ เกิน 1 เดือนที่ข้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี ้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุ น ช าระให้แ ก่ คู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ ง่ เป็ น ค่า ซื้อ หลักทรัพ ย์ ห รือ ตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีท่มี ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้ อ งเรีย กให้คู่ ส ัญ ญาโอนกรรมสิท ธิใ์ นเงิน หรือ หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ส ามารถใช้ใ นการท า
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือ ตราสารที่ซ้อื และทรัพย์สนิ ที่โอน
มาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลัก ทรัพย์หรือตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณี ท่ีผ ลลัพ ธ์ต ามสมการใน ข้ อ 4.4.1 แสดงผลว่ า มู ล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ ซ้ื อ
ณ สิ้ น วัน มี มู ล ค่ า น้ อ ยกว่ า มู ล ค่ า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็ นจ านวนไม่ เ กิ น 5
ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้
ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั
จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อ รวมกับผลประโยชน์ ท่กี องทุ นพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการ
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือหรือ ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก
Reverse Repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้อ งเป็ นการกาหนดขึ้นโดยคานึง ถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่ สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค่ี ู่สญ
ั ญาดังกล่าว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผู้ยมื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
2. หลัก ทรัพ ย์ ท่ีให้ยืม ต้ อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ ยู่ ในระบบรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ข องศู น ย์ รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ หรือ
หลักทรัพย์ท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือ เรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋ว ไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือ ศุกูก ที่ม ีอ ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่อ อก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ท่เี ป็ น issuer rating ต้อ ง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่มนี โยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดย วิธอี ่นื ซึ่งจะมีผล
ให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามน าหลักประกัน ตาม 3.1 ที่ก องทุ นมีก รรมสิท ธิไ์ ปโอนหรือ ขายต่ อ หรือ ท าให้ไม่ส ามารถบังคับ ตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
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3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิช ย์ บริษัท เงินทุน หรือธนาคารที่ม ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่ เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญ ของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (Spot
Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ที่เป็ นองค์ ป ระกอบของดัช นี ด ัง กล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ย อมรับ อย่ า งกว้ า งขวางและเปิ ดเผยไว้อ ย่ า ง
แพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมีคู่ส ัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธนาคาร
พาณิ ชย์. ธนาคารที่ม ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อ ขาย derivatives หรือผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้ าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
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3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่ า ง ๆ ที่ น ามาใช้ ใ นการค านวณ และมี ก ารค านวณดัช นี ใ ห้ เป็ นปั จ จุ บั น ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีท่เี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิ จ ารณาการกระจายน้ า หนั ก ตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งน าองค์ ป ระกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒ นาโดยสถาบันที่มคี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่ างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสิน ค้าโภคภัณ ฑ์ท่คี านวณจากราคาปั จจุบัน (spot price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า
(future price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัดการต้องจัดให้ม ีท รัพ ย์สินของกองทุ นที่ม ีคุณ ภาพและมีสภาพคล่ อ งในจานวนที่เพียงพอต่ อ ภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ท่ีบ ริษั ท จัด การ ลงทุ น ใน derivatives ที่ underlying ไม่ ใช่ สิ่ง เดีย วกับ ทรัพ ย์ สิน ที่จ ะลดความเสี่ย ง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
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6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภ าระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ ประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ใน
กรณีท่ไี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ ผู้ ข ายประกัน ความเสี่ย งมีห น้ า ที่ช าระหนี้ เมื่อ เกิ ด credit event ขึ้น กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่ งเป็ น รายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อ เกิด credit event ขึ้นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่ง ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ยงของสินทรัพ ย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิงโดยผูข้ ายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ที่ผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่ม ขึ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ ายุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ส ัญ ญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บัง คับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ีข้อ ก าหนดที่ท าให้สิท ธิท่ีกาหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ห รือ สัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน ทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูกพันตามข้อ ตกลงกับกิจการเงิน ร่วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ.ลงทุ นในหน่ วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศ
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุ น ก าหนดดัง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศที่
มีห น่ วยงานกากับ ดู แลด้านหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ีเป็ น สมาชิกสามัญ ของ IOSCO หรือ ที่ม ีก ารซื้อ ขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิน ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิน ในส่ ว นที่ 2 – ส่ ว นที่ 7 ใน
ข้อ 2 ประเภทของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ที่จ ะลงทุ น ต่ างประเทศนี้ ซึ่ง มี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุ น
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้อ งครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือ การรับรองดังกล่ าวต้อ งเป็ นการอาวัลหรือ การรับ รองผู้ส ั ่งจ่า ยหรือ ผู้อ อกตั ๋วทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิ งกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่ ง เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ อ งด าเนิ น การจัด ให้ม ีข้อ ตกลงกั บ ผู้ อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผู้อ อก SN ค านวณและแจ้งมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุ ก วัน ที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณี ท่ีเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ SN อย่ างมีนั ย ส าคัญ ให้ผู้อ อก SN
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่งขึ้น ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
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2.2.5 ในกรณีท่เี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่ างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และ บลจ.ต้องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณเดียวกับทีใ่ ช้
ในการคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าวให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ ท่สี ่ งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ใน
การลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศที่ก ากับ ดู แ ลด้า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2. CIS operator ของกองทุ นดังกล่าวอยู่ภ ายใต้การกากับดู แลของหน่ วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่ างเพียงพอทัง้ นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยมื
ไว้เฉพาะกรณี ม ีเหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่อ งเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุ นดัง นี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้คานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุ น ในทรัพ ย์สิน เมื่อ ใช้วิธีคานวณตามสัด ส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro
rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุ นที่ม ีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี คี วามจาเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
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2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใ นการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
4. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 3
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีท่มี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ
1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ที่เป็ นองค์ ป ระกอบของดัช นี ด ัง กล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ย อมรับ อย่ า งกว้า งขวางและเปิ ด เผยไว้อ ย่ า ง
แพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุ เกี่ยวกับการลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุ น ไว้อ ย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่
ได้รบั อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อ ยู่ภ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
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ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่มี กี ารกาหนดวิธีการคานวณไว้อ ย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่ าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิจ ารณาการกระจายน้ าหนัก ตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้อ งนาองค์ป ระกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัช นี ท่ีม ีอ งค์ป ระกอบทัง้ หมดเป็ น หรือ เกี่ย วข้อ งกับ ทองค าหรือ น้ ามัน ดิบ หรือ เป็ น ดัช นี ราคา
ทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุ นตามสัดส่วน (pro rata) เสมือ นหนึ่งว่ากองทุ นลงทุ นในตราสาร
หรือ สัญ ญานั ้น โดยตรงแล้ ว ได้ผ ลเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีท่ไี ด้รบั การพัฒ นาโดยสถาบันที่มคี วามน่ าเชื่อถือ และท าหน้ าที่ได้อ ย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีก ารแสดงดัช นี นั น้ ๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจ าทุ ก วัน ท าการผ่ า นสื่อ ที่ม ีก ารเสนอข้อ มู ล อย่ า งทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ท่ีคานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัดการต้อ งจัดให้ม ีท รัพ ย์สนิ ของกองทุ น ที่ม ีคุณ ภาพและมีสภาพคล่อ งในจานวนที่เพียงพอต่ อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการ ลงทุ นใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดีย วกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุ การณ์ ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือ เทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดย
คู่สญ
ั ญาที่อ ยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภ าระผูกพันที่จะต้อ งชาระเงิน ตามข้อตกลงซื้อ
ประกัน ความเสี่ย งเมื่อ เกิด credit event ขึ้น โดยจะมีผ ลให้ข้อ ตกลงซื้ อ ประกัน ความเสี่ย งครบ
กาหนดทันที (ในกรณีท่ไี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้
ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation
มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่ ง เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อ เกิ ด credit
event ขึ้น กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ ง ในกลุ่ ม obligation ซึ่ง จะมีก ารช าระราคากัน
เฉพาะในส่ ว นของสิน ทรัพ ย์ รายนั น้ แต่ ข้อ ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ เกิด credit event ขึ้น กับ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ยงของสินทรัพ ย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ที่ผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่ม ขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ส ัญ ญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้ บัง คับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ีข้อ ก าหนดที่ท าให้สิท ธิท่ีกาหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ห รือ สัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูก พันตามข้อ ตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ.ลงทุ นในหน่ วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
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3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษัท จัด การจะลงทุ น หรือ มีไว้ซ่ึงหลักทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์สิน อื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อ เป็ น ทรัพ ย์สิน ของกองทุ นรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ นประกาศ
กาหนดดังต่อ ไปนี้ ในกรณี ท่สี านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีม ี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3
4

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
Filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึง่ ประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
อยู่ในระดับที่ Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

6

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี าร
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือ
ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้อ อกเป็ นบริษัท จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้อ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณี ท่ี เป็ นตราสารที่ม ี ก าหนดวัน ช าระหนี้ ≤ 397 วัน
นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ ม ี ลัก ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade
6.6.1 reverse repo
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark +5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

7

8

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดัง กล่าวที่
อยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การแก้ ไขเหตุ ท่ีอ าจท าให้ม ีก ารเพิก ถอนหน่ ว ย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่ วยของกองทุ นที่ไม่ได้มลี ักษณะกระจายการลงทุ นในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิการเช่ า แล้วแต่ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
6.8 หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อ ขายในกระดานซื้อ ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุ นทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอ่ ยู่
ระหว่ างดาเนิน การแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้ม ีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่ ว ย CIS ตามที่ร ะบุ ในส่ ว นที่ 2 ข้อ 2 ที่จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายหรือ อยู่ ใ น
ระหว่ า ง IPO เพื่อ การจดทะเบี ย นซื้อ ขายในกระดานซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่า วที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้ม ี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่ วย infra หรือ หน่ วย property ของกองทุ น ที่ม ีลักษณะกระจายการลงทุ น ใน
กิ จ การโครงสร้า งพื้ น ฐาน อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดและมีลกั ษณะตามข้อ 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ น
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
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ข้อ

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
1.3 บง.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ี
ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
Reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
Total SIP ซึ่ ง ได้แ ก่ ทรัพ ย์ สิน ตามข้ อ 8 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุ นสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรือ ไม่ ม ี
credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อการ ลดความ
(hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลด 6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
ความเสีย่ ง (non-hedging)
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ product
limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

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

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
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อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่าหนี้ สิน ทางการเงิน (financial liability)* ของ
ผู้ อ อกตราสารรายนั ้น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบการเงิน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่
ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบั ญ ชี ถั ด ไป และยัง ไม่ ป รากฏใน
งบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ
ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่
และในกรณี ท่ผี ู้อ อกตราสารไม่ม ีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงิน ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชีล่ า สุ ด ให้ ใช้ อ ัต ราส่ ว นไม่ เกิ น
1 ใน 3 ของมู ล ค่ า การออกและเสนอขายตราสารตามข้ อ นี้ ข องผู้ อ อก
รายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ
1.2 ในกรณี ท่กี องทุ น ลงทุ นในตราสารตามข้อนี้ โ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรือ ไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจั ด การของ
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่น แบบแสดงรายการข้อ มู ลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุ นดังนี้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่ม ลี กั ษณะครบถ้ว นดัง นี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
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ข้อ
4

5

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่อ อก
หน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย infra ของกองทุน ที่ม ลี กั ษณะครบถ้ว นดัง นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ย property ทัง้ หมดของกองทุน property
ที ่อ อกหน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย property ของกองทุน ที ่ม ลี กั ษณ ะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย private equity ทั ง้ หมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ : *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผ่ี ูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standard
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน มีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกาหนดแล้ว บริษัท จัดการต้อ งจัดท ารายงานข้อ มูลเกี่ย วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุ นในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจะจัดส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อ งจัดทารายงานข้อมูล
ตาม (1) พร้อมสาเหตุท่ไี ม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับ แต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ น ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้น
แต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 4
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(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
(product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนื อ จากกรณี ตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่ กรณี เป็ น
กองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ แล้วแต่
กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
นัน้
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อ มูลตาม (1) พร้อ มสาเหตุท่ีไม่ สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ น ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีท่กี องทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่ วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีท่ที รัพย์สนิ เป็ นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผู้ ถือหุน้ ของบริษัทนัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) โดยให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3
3. ในกรณี ก องทุ น รวมฟี ดเดอร์ท่ีได้รบั อนุ ม ัติให้จ ัด ตัง้ หลังวัน ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บ ริษัท จัด การกองทุ น รวมด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวม
ในกรณี ท่อี ตั ราส่วนการลงทุ นของกองทุ นรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาหนดแล้ว ให้จดั ท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดัง กล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทีเ่ ป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษทั จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิม่ เติม
ในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กิน อัตราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้บริษทั จัดการจัดทารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทไ่ี ม่สามารถ
แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้้
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตามข้อ (2)
4. ในกรณี ท่กี องทุ น มีการลงทุ น เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ น หรือ ข้อ ก าหนดที่สามารถลงทุ น ได้โดยชอบ แต่ต่ อ มาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัต ราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัท อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
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(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ทงั ้ นี้
บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนตามข้อ 4 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
5. ในกรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัท จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ ลงทุน ให้บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ข องผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกีย่ วกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(1.2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุ นของกองทุ นเป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น เว้นแต่บ ริษัท จัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือ หน่ วยลงทุ นให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน รวม
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ท างบริษัท จัดการจะไม่นั บช่วงเวลาระหว่ างรอการลงทุ น ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนั บแต่วนั ที่จด
ทะเบียนเป็ น กองทุ น รวมหรือ ในช่ว งระยะเวลาที่ก องทุ น จาเป็ น ต้อ งรอการลงทุ น และ/หรือ ในช่ วงที่ ผู้ลงทุ น ท าการขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทค่ี รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่ เติม
ทัง้ นี้ ประเภทหลักทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น ลงทุ น และอัตราส่ วนการลงทุ น ของกองทุ นรวมให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
สานักงานก.ล.ต. และ/หรือทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG
(TH/ US/ LUX)
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 15 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
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วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
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• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัท จัดการ ดังนั น้ บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนพริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG ทัง้ นี้ ผล
การดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
• ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือ ทรัพ ย์สิ น อื่ นเพื่ อกองทุน เปิ ด โดยบริ ษัท จัด การจะจัดให้ มี ระบบงานที่ ป้อ งกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่ อให้
เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษัทจัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้อมู ลที่ อาจมี ผลต่ อ การตัด สิ นใจลงทุ น เช่ น การท าธุรกรรมกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งได้ที่ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่ สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัท จัดการทราบ เพื่อที่ บ ริ ษัท จัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริษทั จัดการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมี
หน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทั จัดการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้ การเปิ ดบัญชีเพือ่ ใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ
รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

