หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้
Principal Global Managed Volatility Equity Fund (PRINCIPAL GMV)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ล งทุน จึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิตี้ มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ ล ะขณะขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จที่ ผู้จดั การกองทุ น เห็ น เหมาะสม จึ งอาจยังมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การ
ทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิตี้ เป็ นกองทุนที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น กองทุ น จึ งมี ค วามเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุ น ในประเทศดัง กล่า ว เช่ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อัต รา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง กฎหมาย เศรษฐกิ จ ตลาดการเงิ น อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน
หรือข้อกาหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงิ นฝื ดหรือเงินเฟ้ อ ความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิตี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัวไป
่
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 4 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้ นี้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 4 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการ
เพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
• การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิตี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงินลงทุน
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สงั ่ ซื้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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Principal Global Managed Volatility Equity Fund
(PRINCIPAL GMV)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share
Class) USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock
Asset Management Ireland Limited
กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน
(Share Class) USD Accumulation กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่
สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็ น
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็ นดัชนีมาตรฐานของกองทุน
โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน
2. บริษทั จัดการจะส่งคาสังซื
่ ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปทีป่ ระเทศอังกฤษ โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินทีล่ งทุน ในขณะทีก่ องทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลาย
สกุลเงิน เช่น ยูโร (EUR) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นต้น และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะส่งคา
สังซื
่ ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ และ/หรือเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
อาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

1

และตราสารหนี้ทไี่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี ันดับความน่ าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสาร
ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทตี่ ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ูอ้ อกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุน
ลงทุนเท่านัน้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั
จัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน

: 1,000 บาท
: 50,000,000 บาท
: 1 บาท
: 1 บาท

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 2 มีนาคม 2561
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัว ขึ้นลง เนื่อ งจากความผัน ผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท
เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุ น โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่าสนใจลงทุน ตาม
ปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยค านึ งถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุนของ
กองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
BlackRock Asset Management Ireland Limited ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่ าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวม
จะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ น
ความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้ ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะ
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงจากการลดความผันผวน (Minimum Volatility Risk):
โดยทัวไปกองทุ
่
นที่ Tracking Index เป็ นกองทุนทีม่ กี ารบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive) มีการกระจายการลงทุน และมีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามดัชนีมาตรฐาน ซึ่งกองทุน Minimum Volatility มีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive) โดย Track กับดัชนีเพื่อส่งมอบ
ความผันผวนต่าให้กบั ผูล้ งทุน ในขณะทีด่ ชั นีมาตรฐานของกองทุน Minimum Volatility อาจเลือกหลักทรัพย์แบบกว้างกว่าดัชนีหลัก (parent
index) ดัชนีผนั ผวนต่าจะเลือกหลักทรัพย์ทสี่ ่งมอบความผันผวนต่า ซึ่งจะมีความแตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) ทีเ่ กี่ยวข้อง ความแตกต่าง
ระหว่างดัชนีผนั ผวนต่า และดัชนีหลัก (parent index) สามารถมีได้มากมาย และดัชนีความผันผวนต่ ามักจะมีองค์ประกอบทีน่ ้อยกว่า, exposure
ของประเทศทีล่ งทุน และ exposure ของอุตสาหกรรมทีล่ งทุน และน้าหนักการลงทุนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) ดัชนีความผันผวน
ต่ามีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลการดาเนินงานทีแ่ ตกต่าง และมีความเสี่ยง และความความผันผวนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลักเนื่องจากมุ่งเน้นเรื่องความผัน
ผวนต่า ในกรณีทมี่ เี งื่อนไขทางการตลาดทีแ่ ตกต่าง จะส่งมอบผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) กองทุน Minimum Volatility
อาจมีผลการดาเนินงานทีด่ กี ว่าหรือแย่กว่าในสภาวะทางการตลาดทีแ่ ตกต่าง มูลค่าของหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนเนื่องมาจากปั จจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อตลาดโดยทัวไป
่ หรือเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม มูลค่าของหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม ความผันผวนนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมูลค่าเงินลงทุนของผูล้ งทุน แม้ว่าดัชนีมาตรฐานของทุน จะสร้างขึน้ เพื่อแสวงหาความผัน
ผวนทีต่ ่ากว่าดัชนีหลัก (parent index) แต่กไ็ ม่รบั ประกันว่ากลยุทธ์นี้จะประสบความสาเร็จ เช่น ผู้สร้างดัชนีอาจไม่ประสบความสาเร็จในการสร้าง
ดัชนี ดังนัน้ จึงเป็ นความเสีย่ งของกองทุนทีอ่ าจประสบได้ หลักทรัพย์ในกองทุนจะขึน้ อยู่กับความผันผวนของราคา และอาจไม่ผนั ผวนน้อยกว่า
ตลาดโดยรวมหรืออาจมากกว่า จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะมีความเสีย่ งน้อยกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ปกติในตลาดการเงิน
หากไม่คานึงถึงเงื่อนไขทางการตลาด กองทุนมีเป้ าหมายเพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามดัชนีมาตรฐาน ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจไม่
โดดเด่นกว่าดัชนีมาตรฐาน และกองทุนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผลการดาเนินงานโดดเด่นกว่าดัชนีหลัก (parent index) จากการออกแบบ
ดังกล่าวหมายความว่าผลการดาเนินงานของดัชนีมาตรฐานอาจไม่มคี วามสัมพันธ์กับดัชนีหลักมากนัก ดังนัน้ ในสภาวะทางตลาดทีเ่ ป็ นบวกหรือ
ลบ อาจมีความแตกต่าง และ/หรือมีผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่าดัชนีหลักได้
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์บริหารแบบดัชนี (Index Strategy Risk):
ไม่มกี ารรับประกันว่าดัชนีมาตรฐานของกองทุน จะประสบความสาเร็จและบรรลุกลยุทธ์ได้ เช่น ไม่มกี ารรับประกันว่าโมเดลของผู้สร้างดัชนี
(Index Provider) จะประสบความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ในการประเมินความผันผวนทีค่ าดหวังทีเ่ กี่ยวข้องกับดัชนีหลัก หรือองค์ประกอบของดัชนีช้ี
วัดของกองทุนจะมีความผันผวนต่ากว่าดัชนีหลัก
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
5,000 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
- ผูท้ ตี่ ้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
- ผูท้ ตี่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสีย่ งจาการลงทุน ในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน /บุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV -C) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่ มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต เป็ นต้น
โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนใน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่มได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซด์ ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิม่ เติมกลุ่มผูล้ งทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปของกองทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ
เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการให้ทราบ
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(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
- การเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
ทีล่ งทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมเปิ ดนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุน
ทัวไป
่
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่า งมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการแบบเชิงรับให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Minimum
Volatility โดยผูจ้ ดั การกองทุนไม่มสี ทิ ธิคดั เลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่สามารถบริหารการลงทุนแบบปกป้ อง
(defensive positions) ดังนัน้ หากดัชนี MSCI World Minimum Volatility ปรับตัวลงจะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ปรับตัวลงเช่นกัน
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ?
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 28 กุมภาพันธ์
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด?
1) ดั ช นี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุ ล เงิ น USD ปรับ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต รา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท
ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุ น ที่ ก าหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ด เผยข้อ มู ล และแจ้งให้ ผู้ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งชัด เจนถึงวัน ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ว ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้ว ัดไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีก
ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
ผูท้ ่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• 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 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่ วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทา
การถัดไป
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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
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
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน(ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน(ถ้า
มี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั คานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งต่อชื่ อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่
ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดาเนินการ
- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ มี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทาให้บริษทั จัดการ
และ/หรือกองทุนมีความเสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลือ่ นกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการกองทุ น รวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจ ริต และสมเหตุ สมผลว่ าเป็ น กรณี ที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อ ย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้กองทุน รวมไม่ไ ด้รบั ชาระเงินจากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ สินที่ลงทุน ไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่ผลู้ งทุน
บริษั ท จัด การจะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(3) มีค าสัง่ ขายคื น ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของ
วิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัตใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
3.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ ว ยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่ อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ดู แลผลประโยชน์ ดาเนิ น การ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ ว ยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสังซื
่ ้ อหน่ วย
ลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ
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(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุ นเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัด การจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นั บสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผถู้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
• บริษัท จัดการอาจปฏิ เสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ การถือหน่ วยลงทุ นเกิ นข้อจ ากัดการถือหน่ วยลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษทั จัดการ
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
โทร.02-273-2997, 02-470-3207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ?
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•

คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
คุณชอง ชอย วัน
คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,107,516,918.38 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณธนา เชนะกุล, CFA
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
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
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•
•
•
•

คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2565)
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565)

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)
•

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
คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัว หลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิ าค
อาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.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 บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บลจ.พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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•

•

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 – 2557
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
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

•

ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ

ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

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

คุณสร สุรสิ ทธิ์ , CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2560
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2565 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2562 - 2565
พ.ศ. 2561 - 2562

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผูแ้ นะนาการลงทุน ธนาคารทิสโก้ จากัด

(7) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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(9) ใครเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชนั ่ 18A เลขที 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี 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

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

14

ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 มี.ค. 2564
1 มี.ค. 2563
1 มี.ค. 2562
อัตราตามที่ระบุไว้
– 28 ก.พ. 2565 – 28 ก.พ. 2564 – 29 ก.พ. 2563
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22
ไม่เกินร้อยละ 6.22

1.9583
ไม่มี
ไม่มี
0.0003

1.953
ไม่มี
1.953
0.032

1.963
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.6052
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.601
ไม่มี
1.601
ไม่มี

1.609
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

0.0321
ไม่มี
ไม่มี
0.0003

0.032
ไม่มี
0.032
0.032

0.032
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.21

0.3210
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.320
ไม่มี
0.320
ไม่มี
ไม่มี

0.322
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
ไม่มี
0.0747
0.0613
ไม่มี
0.0109
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.035
0.021
ไม่มี
0.011
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.02
0.006
ไม่มี
0.010
ไม่มี

0.0025

0.003

0.004

2.033
ไม่มี
ไม่มี
0.075

1.988
ไม่มี
1.988
0.067

1.983
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.08

0.20

0.04

ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่ วยลงทุนนัน้
**** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริง
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

o

o
o
o
o
o

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้รบั คืนเมื่อเลิกกองทุน

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้อง

ขอให้นายทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณี
พิเศษ

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

2.14
2.14
2.14
2.14

1.50
ยกเว้น
ยกเว้น

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

ยกเว้น

ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ณ วันที่คานวณ

•
•
•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 14.58
Port Folio Duration : ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
ชนิ ดสะสมมูลค่า ร้อยละ -28.80
ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ N/A

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
อันดับ

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2
3

ค่านายหน้ าจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
(หน่ วย : บาท)

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด

36,833.63

72.30

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

8,114.47

15.93

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย ) จากัด (มหาชน)

5,994.45

11.77

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

50,942.55

100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
594,845.02
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
467,778.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
56,769,017.88
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
2,172,345.55
หนี้สนิ อื่น
(129,935.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
59,874,050.55
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศลักเซ็มเบิร์ก

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

% NAV
0.99
0.78
94.81
3.63
(0.22)
100.00
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
1,062,623.08
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
สกุลเงิน
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด จากัด
AA
594,797.31
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
467,720.34
(มหาชน)
*1

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 1.77
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
594,845.02
467,778.06

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(2 มี.ค. 61)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
(26 พ.ย. 64) (27 ส.ค. 64) (19 ก.พ. 64) (22 ก.พ. 62)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า

10.8633*

11.3613**

11.5395

10.2288

9.7796

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

10.865*

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดสะสมมูลค่า

2.09%

-3.03%

-5.78%

7.06%

3.82%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

5.01%

-2.66%

-3.96%

13.41%

6.75%

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

5.36%

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

10.18%

N/A

N/A

N/A

N/A

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565
** NAV ณ วันที่ 24 พ.ย. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- เนื่องจากไม่มผี ูถ้ อื หน่วยลงทุนของ GMV-C ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565 จึงไม่สามารถแสดงข้อมูลของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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ภาคผนวก 1
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Class
: USD Accumulation
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน (ETF)
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 พฤศจิกายน 2012
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
การจ่ายปั นผล
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เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์จากการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ น
ส่ว นประกอบของดัช นี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็ น ดัชนี ม าตรฐานของกองทุ น นี้
โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่ อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีม าตรฐาน ดังนั น้
กองทุนอาจไม่ได้ถอื หลักทรัพย์หรือมีสดั ส่วนการลงทุนเช่นดียวกับดัชนีมาตรฐานตลอดเวลาหรือ
ถือ หลัก ทรัพ ย์ ในสัด ส่ ว นเดี่ย วกั น กั บดัชนี ม าตรฐาน กองทุ น อาจถื อ หลัก ทรัพ ย์ ที่ไ ม่ ได้ เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีมาตรฐานซึ่งหลักทรัพย์ด ังกล่าวจะมีผลการดาเนินงานทีค่ ล้ายกัน (มีความ
เสีย่ งทีส่ อดคล้องกัน) กับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการจัดทาดัชนี อย่างไรก็ตาม ในบางคราวกองทุนอาจ
มีองค์ประกอบทัง้ หมดเช่นเดียวกับดัชนีมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมรวม
: ไม่เกิน 0.30%
ตัวชี้วดั (benchmark)
: MSCI World Minimum Volatility Index
Bloomberg ticker
: MVOL LN
ISIN
: IE00B8FHGS14
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF:

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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ภาคผนวก 2
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และ
บริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุน สามารถขอรับหนั งสือชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ล งทุน ค าขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน รวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุ นรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุ นในช่วงการเสนอขายหน่ ว ยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนมาจากกองทุน รวมภายใต้ก าร
บริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ใน
กรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้ นวันทาการที่ได้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลี่ยนเข้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการ
ขายหน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัดการได้รบั ค าสังซื
่ ้อ หรือ คาสัง่ สับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุ กองทุนของ
กองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้มีการหักกลบ
กันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระ
ราคาซื้อหน่ว ยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชี
จองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล
แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี ”
(3) บัญ ชีอ่ื น ใดที่บ ริษั ท จัด การเปิ ด ไว้ เพื่ อ รับเงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษั ท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุ นที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงิน สด บริษัท จัดการจะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ ว ย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่มีบั ญชีกองทุน กับบริษัทจัด การแล้วสามารถสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระค่า
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้ร บั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ ้อ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้ อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
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ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน สามารถนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ มา
ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุ นของ “กองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิค วิต้ี” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ทรี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ถงึ วัน
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันทีท่ ี่ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก กองทุน
เปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ัง่ ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสัง่ ซื้อถูก ต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่วย
ลงทุ นในสมุดทะเบีย นผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กับผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีที่เป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กับผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุ น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยพิจารณา
ตามวันทีส่ งซื
ั ่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2. ในกรณี ที่จานวนเงิน ที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ ว ยลงทุนที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ตามจานวนเงินที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนทีส่ งซื
ั ่ ้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั
ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้ร บั ชาระ
เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ ว ยลงทุนของกองทุนเกินกว่ า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลัก การ “สัง่ ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวัน ที่ได้รบั ค าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น และได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ ว ย
ลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนั ใดวันหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากมีการสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามจานวนโดยเริม่ ต้นทีจ่ านวนขัน้ ต่า
การจองซื้อ ของผู้ สงั ่ ซื้อ เป็ น ฐานในการจัด สรรหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ บริษัทจัด การจะพิจ ารณาวิธีก ารตามความ
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เหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรม
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
1.4.5. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ ว ยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณี ที่จาหน่ ายหน่ วยลงทุ นได้มีมูลค่ าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัทพิจ ารณาแล้ว เห็นว่าการจัดตัง้
กองทุนไม่ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือ หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการพิจ ารณายุติการจาหน่ าย
หน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน กว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณีที่มีเหตุอันจาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นและ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด ตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิ้นสุดลงในวันทีแ่ จ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ตามข้อ ข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
คืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการ
จะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการ
ชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การคื น เงิ น 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 ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่ืน ใด ที่เป็ น เหตุให้ บริษัท จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน แต่บางส่ว น
หรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่
ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน รวมของผู้สงั ่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่มีรายละเอีย ดระบุในคาขอเปิ ด บัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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อาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน เป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน แทนบริษัท
จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น โดยบริษัท
จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บริการดังกล่ าว ล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นแก้ ไขหรือยืนยันข้อมูล ได้ไม่ ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่า นการบริก ารธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไ ขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ ีการส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัด การดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
บริษัทจัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี
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2.1.1

2.1.2

ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนที่
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ด บัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้วน พร้อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ด บัญ ชีก องทุ นรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบ
ิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
•

ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่ วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการขายหน่ วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนได้
ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
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ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทา
การซื้อหน่วยลงทุนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์(ถ้ามี)) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน

2.3

1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ
บัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิลโกลบอลแมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี ”
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่นื ใดที่บริษัทจัด การเปิ ด ไว้เพื่อรับเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั ง่ ซื้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น ได้ ร ับ ค าสัง่ ซื้ อ และได้ ร ับ ช าระเงิ น ค่ า ซื้ อ
หน่ วยลงทุ น จากผู้ สั ง่ ซื้ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น จะ
มอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุ นให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
ในกรณี ที่การชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญ ชีธ นาคาร เช็คหรือ ดราฟต์ด ังกล่ าว ถู กปฏิเสธการจ่ ายเงิน จาก
ธนาคารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุ นนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นั น้ คืนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุน ภายในวันท าการถัด จาก
วันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่มมี ู ลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือท าให้เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อน
การดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูร ณ์และบริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เกิน กว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจั ดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้
ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ ีการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สงซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรร
ได้ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) หรือโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุ นตามจานวนโดย
เริม่ ต้นทีจ่ านวนขัน้ ต่าการจองซื้อของผูส้ งซื
ั ่ ้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาวิธกี ารตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2.4.2
ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ นของผู้สงซื
ั ่ ้ อไม่ ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุน ที่
บริษัท จัด การสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ
2.4.4
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือท าให้เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สังซื
่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัด การจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็ค ขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผู้ด าเนิ นการคืนเงินดังกล่าวแก่ ผู้ ถือหน่ ว ย
ลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
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2.

3.

4.

5.
6.

จัดการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทน โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บริการดังกล่ าว ล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นแก้ ไขหรือยืนยันข้ อมูล ได้ไม่ ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่า นการบริก ารธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวัน และเวลาทาการขายหน่ วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทา
การขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอีย ด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่
กรณีที่เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ ีการส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มียอดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่ ว ยลงทุ น” หรือกรณี อ่นื ใดที่บริษัทจัด การได้สงวนสิทธิในการขายหน่ ว ยลงทุ นให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ ว ย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
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7. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะหยุ ดรับค าสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุ น ชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณี
ทีเ่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม:
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัท จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
อื่น
3.1 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุ นอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุ นนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ก ารจัดการของบริษัทจัดการ
หรือ สับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุ นเดียวกัน สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือชนิด ของหน่ วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จานวนเงินหรือจานวนหน่วย
ลงทุนทีต่ ้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี) และน าส่ งได้ที่บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน และบริษัทจัด การหรือ
ผู้สนับสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุ นของกองทุน ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัด การ
กาหนด เมื่อ บริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือ ผู้ลงทุ น คาขอเปิ ดบั ญชีกองทุ นรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่ เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัท
จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
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แต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน รวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญ ชีก องทุนรวมให้ ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีก องทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้า มี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี)
3.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หลังจากทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบู รณ์ และได้ท ารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หัก ด้วยค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลังจากวันทาการที่บริษัทจัดการได้ร บั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผู้ถอื หน่ วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุ นโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บ ริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ติด ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัด การอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอียดการให้บริก ารดังกล่าว ล่วงหน้ าอย่า งน้ อย 7 วัน ก่ อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิด
จากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การ
หยุ ดรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น” หรือ กรณี อ่นื ใดที่บริษัท จัด การได้สงวนสิท ธิในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุ น
หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้ง ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการ
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้า
มี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย Property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่
ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
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1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟี ด เดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
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 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุนดังนี้
1.

คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนีท้ สี่ ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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2.
3.

1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ ึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีท้ มี่ ี 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 ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผล
ให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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4.

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1.

2.

3.

ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (Spot
Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี
หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย
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 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้
derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่ งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
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3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภค
ภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
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7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข 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 การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ใน
กรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี ้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศที่
มีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัล
หรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
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 ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
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1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ด
เดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า (futures price) เท่ านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไ ม่ใช่ด ัชนี
หรือ underlying ที่เป็ น องค์ประกอบของดัชนีด ังกล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่ าง
แพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงาน
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กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ 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
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ
underlying หรือปั จจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการ
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตรา
ทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนา
องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนี
ราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
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บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความ
เสีย่ ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการ
ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทา
การของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบ
ทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข 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 การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ใน
กรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
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7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุน
ในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้อง
ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่ าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษัท จัด การจะลงทุ น หรือ มีไ ว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อ เป็ น ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการ
ลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

3
4

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

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน 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 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ < 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
อยู่ในระดับที่ Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2..2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ 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 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทา
ให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ อ อกเป็ นบริษั ท จดทะเบี ย นใน SET หรือ ในตลาดซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ อ อ ก มี ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล เป็ น ก า ร ทั ่ว ไป โด ย มี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)

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

7

8

ประเภททรัพย์สิน
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะตาม 6.4.3.1
หรื อ 6.4.3.2 ผู้ มี ภ าระผู ก พั น ตามตราสารดั ง กล่ า ว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investemnt
grade
6.6.1 OCT Derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 5
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

1

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ น
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
ผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
1.2 ธพ.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิม์ าจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มกี าร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ ีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

securities lending

4

Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลติ ้ี อิควิต้ี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ครบถ้วนดังนี้
4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
5

derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการ
ลดความ (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

5.2 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อ
การลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

global exposure limit
5.2.1 กรณีกองทุนไม่มกี ารลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน
100% ของ NAV
5.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR)
ของกองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ (ไม่นับ
รวมการถือหุน้ ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์)

2

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

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงิน
นัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ ูอ้ อก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
ตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบ
การเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคล
ดังนี)้
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.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่ม ีล ัก ษณะครบถ้ว นดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ทีอ่ อก
หน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ: *หนี้สิน ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจ ารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่ าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
(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. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึง
วันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและจัดส่งให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
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(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ (product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณี
เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงาน
ต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ทีล่ งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4)
แล้วบริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ
เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration
limit) โดยให้ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่ วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ผูด้ ูแล ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่
เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อ (1) พร้อม
สาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
4. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี้แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
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(2) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มีเหตุ สุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่น ใดทาให้บริษัท จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุ นเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัด การ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่ งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัท จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) จัด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น พร้ อ มทั ้ง เหตุ ผ ลที่ ท าให้ มี ก ารลงทุ น ไม่ เ ป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุ น และจัด ส่ งรายงานต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. รวมทั ้ง จัด ส่ ง ต่ อ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ท า
การนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(1.2) ด าเนิ น ก ารแก้ ไ ขให้ สั ด ส่ ว น การลงทุ นของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบ ายการลงทุ น หรื อ ด าเนิ นการเปลี่ ย นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุ นรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัด แบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น เว้น แต่บริษัทจัด การจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นให้เปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุ น รวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ู้ลงทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ิธกี ารในการให้สิทธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและ
เป็ นธรรมต่อผู้ถอื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงด
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายจนกว่ าการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่
ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ล
ใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติมกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2565)
(TH, US, UK)
วันที่ 3 มกราคม

วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ

วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 18 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 2 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน

วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี,
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช

วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 29 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2565)
(TH, US, UK)
-ต่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 23 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
วันที่ 27 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
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• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการ ดังนัน้ บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล
แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติ ลิตี้ อิ ควิ ตี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน สามารถขอดู ข้อมู ล การลงทุ นเพื่ อบริ ษัท จัดการได้ที่ บริ ษัทจัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้ อมู ลที่ อาจมีผ ลต่ อการตัดสิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุรกรรมกับบุ คคลที่ เกี่ย วข้องได้ ที่ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุ น กาหนด และจะต้ อ งเปิ ดเผยการลงทุ นดัง กล่ าวให้ บ ริ ษัท จัดการทราบ เพื่ อที่ บ ริ ษัท จัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
หรือโดยผ่ านเครื อข่ายอิ น เตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนั บสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที ที่ อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี
ไทย ชั ้น 16 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 โทรศั พ ท์ : 0-2686-9500 หรื อ 0-2686-9595
www.principal.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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