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• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจท่ีผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ
ท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า -ออกของเงินลงทุน 
หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้น้ี 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 4 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  
Principal Global Managed Volatility Equity Fund (PRINCIPAL GMV) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2567 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

     1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
     ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

Principal Global Managed Volatility Equity Fund  

(PRINCIPAL GMV)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 
Class) USD Accumulation โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย 
BlackRock Asset Management Ireland Limited  

   กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share Class) USD Accumulation กองทุนหลกัมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุน
ทีส่ะทอ้นกบัผลตอบแทนจากดชันี MSCI World Minimum Volatility โดยมนีโยบายลงทุนในตราสารทุน
ซึง่เป็นหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดชันีมาตรฐาน
ของกองทุน โดยใชเ้ทคนิคในการปรบัใหเ้หมาะสมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัดชันีมาตรฐาน  

2. บรษิัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศอังกฤษ  โดยใช้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิที่ลงทุน ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิในหลายสกุลเงนิ เช่น ยูโร (EUR) ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) เป็นต้น และบรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
องักฤษ และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลงั  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมให้
ด าเนินการแลว้   

   ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล 
รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการ
จดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

   กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย์, ทิศทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

   ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงนิ , 
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนั
ความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา

แลกเปล่ียนตาม
ดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความเส่ียงท่ี
ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความ   น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืที่ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะใน
กรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ใน
ภายหลัง บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า   : 1,000 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1 บาท 

 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 

 

วนัที ่2 มนีาคม 2561 

 
        2.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3.  ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดยยอมรบัความผนั
ผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุนและท า
ใหข้าดทุนได ้

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
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เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด  
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV -C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บรษิัทจดัการก าหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนใน
ชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซด ์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GMV-X) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ
เพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วน
สรุปของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 
เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  5,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2562 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

• การเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศที่
ลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีัตถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมเปิดนี้มี 
ความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงู
กว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุน
หลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 4 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการแบบเชงิรบัใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี MSCI World Minimum Volatility 
โดยผูจ้ดัการกองทุนไม่มสีทิธคิดัเลอืกหลกัทรพัยร์ายตวัเพื่อลงทุนเอง หรอืไม่สามารถบรหิารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive 
positions) ดงันัน้หากดชันี MSCI World Minimum Volatility ปรบัตวัลงจะส่งผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนหลกัปรบัตวัลงเช่นกนั 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1)  ดชันี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 

2)  ดชันี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่า
อธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้  

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

      1.1 การขายหน่วยลงทุน 

                ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได ้ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนั
ท าการถดัไป  

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
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ลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย   
ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
-   ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความ

เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

-   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคา
รบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนิน การ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
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(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

                   9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้   
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย 
ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
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ก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ  

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
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โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุ น
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการถดัไป  

• ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

        โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166, Website: www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 
 
 
 
 
 
 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิัท 
เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
BlackRock Asset Management Ireland Limited ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  

4. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั  

     - ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา  
  แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกนั 
  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
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ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

ความเส่ียงจากการลดความผนัผวน (Minimum Volatility Risk):  

      โดยทัว่ไปกองทุนที ่Tracking Index เป็นกองทุนทีม่กีารบรหิารจดัการแบบเชงิรบั (Passive) มกีารกระจายการลงทุน  และมแีนวโน้มผลการ   
   ด าเนินงานเป็นไปตามดชันีมาตรฐาน ซึง่กองทุน Minimum Volatility มกีารบรหิารจดัการแบบเชงิรบั (Passive) โดย Track กบัดชันีเพื่อส่งมอบ   
   ความผนัผวนต ่าใหก้บัผูล้งทุน ในขณะทีด่ชันีมาตรฐานของกองทุน Minimum Volatility อาจเลอืกหลกัทรพัยแ์บบกวา้งกว่าดชันีหลกั (parent    
   index) ดชันีผนัผวนต ่าจะเลอืกหลกัทรพัยท์ีส่่งมอบความผนัผวนต ่าซึง่จะมคีวามแตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) ทีเ่กีย่วขอ้ง ความแตกต่าง   
   ระหว่างดชันีผนัผวนต ่า และดชันีหลกั (parent index) สามารถมไีดม้ากมาย และดชันีความผนัผวนต ่ามกัจะมอีงคป์ระกอบทีน้่อยกว่า, exposure  
   ของประเทศทีล่งทุน และ exposure ของอุตสาหกรรมทีล่งทุน และน ้าหนักการลงทุนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) ดชันีความผนัผวน  
   ต ่ามแีนวโน้มทีจ่ะมผีลการด าเนินงานทีแ่ตกต่าง และมคีวามเสีย่ง และความความผนัผวนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกัเนื่องจากมุ่งเน้นเรื่องความผนั  
   ผวนต ่า ในกรณีทีม่เีงื่อนไขทางการตลาดทีแ่ตกต่าง จะส่งมอบผลตอบแทนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) กองทุน Minimum Volatility   
   อาจมผีลการด าเนินงานทีด่กีว่าหรอืแย่กว่าในสภาวะทางการตลาดทีแ่ตกต่าง มลูค่าของหลกัทรพัย์อาจมคีวามผนัผวนเนื่องมาจากปัจจยัทีม่ ี
   ผลกระทบต่อตลาดโดยทัว่ไป หรอืเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม มลูค่าของหลกัทรพัยอ์าจมคีวามผนัผวนมากกว่าตลาดโดยรวม ความผนัผวนนี้จะ  
   ส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และมลูค่าเงนิลงทุนของผูล้งทุน แมว่้าดชันีมาตรฐานของทุน จะสรา้งขึน้เพื่อแสวงหาความผนั  
   ผวนทีต่ ่ากว่าดชันีหลกั (parent index) แต่กไ็ม่รบัประกนัว่ากลยุทธน์ี้จะประสบความส าเรจ็ เช่น ผูส้รา้งดชันีอาจไม่ประสบความส าเรจ็ในการสรา้ง 
   ดชันี ดงันัน้ จงึเป็นความเสีย่งของกองทุนทีอ่าจประสบได ้หลกัทรพัยใ์นกองทุนจะขึน้อยู่กบัความผนัผวนของราคา และอาจไม่ผนัผวนน้อยกว่า    
   ตลาดโดยรวมหรอือาจมากกว่า จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว่้ากองทุนจะมคีวามเสีย่งน้อยกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีไ่ม่ปกตใินตลาดการเงนิ  

หากไม่ค านึงถงึเงื่อนไขทางการตลาด กองทุนมเีป้าหมายเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามดชันีมาตรฐาน ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจไม่
โดดเด่นกว่าดชันีมาตรฐาน และกองทุนไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานโดดเด่นกว่าดชันีหลกั (parent index) จากการออกแบบ
ดงักล่าวหมายความว่าผลการด าเนินงานของดชันีมาตรฐานอาจไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีหลกัมากนัก ดงันัน้ ในสภาวะทางตลาดทีเ่ป็นบวกหรอื
ลบ อาจมคีวามแตกต่าง และ/หรอืมผีลการด าเนินงานทีผ่นัผวนมากกว่าดชันีหลกัได ้ 

ความเส่ียงจากกลยุทธบ์ริหารแบบดชันี (Index Strategy Risk):  

ไม่มกีารรบัประกนัว่าดชันีมาตรฐานของกองทุน จะประสบความส าเรจ็และบรรลุกลยุทธไ์ด ้เช่น ไม่มกีารรบัประกนัว่าโมเดลของผูส้รา้งดชันี 
(Index Provider) จะประสบความส าเรจ็อย่างสมบูรณ์ในการประเมนิความผนัผวนทีค่าดหวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันีหลกั หรอืองคป์ระกอบของดชันีชี้
วดัของกองทุนจะมคีวามผนัผวนต ่ากว่าดชันีหลกั 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณ
การภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรัพยส์นิ
ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ 
ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม 
REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลู
ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบ
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท า
ได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ขอ้สงวนสทิธิ ์

6. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใช้
เครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุด
ทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

8. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ 

9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 
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10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบั
กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุน
เป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิัติ
มากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้
ม)ี 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สงูสุด
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทาง
ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และ
หรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Notice 
period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศ
ทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต 
(ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับ
หรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ย
มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
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3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate 

ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วน
ทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่
ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีาร
ยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนที่เหลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่
บรษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า       
    Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิ
ค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทั
จดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน
รวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของ
ตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้
Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก 
เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า 
จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ    
    ขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็น   
     กฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก การที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ให้
กระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านอง
เดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธิ ดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ

ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

• บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

 ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการได้ที่เว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างอิงที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

       1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณศริะ อนิทรก าธรชยั     กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2566) 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 
• คุณสุธรี ์โลว้โสภณกุล   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2566) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
         2566) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 68 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,731,680,639.12 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวรียุทธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 
• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

    5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•    คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก    
                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวั หลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค     

                                                   อาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•    คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
                 ประวตักิารศกึษา 

     พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                 ประสบการณ์ท างาน 
                 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
                 พ.ศ. 2539 - 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

•    คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
                 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
 พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
•    คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท์ 
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 21 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จะบวกดว้ยภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 มี.ค. 2565  

– 28 ก.พ. 2566 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 มี.ค. 2564  

– 28 ก.พ. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 มี.ค. 2563  

– 28 ก.พ. 2564 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

 
 

1.9583 
ไม่ม ี

1.6847 
0.0321 

 
 

1.9583 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0003 

 
 

1.953 
ไม่ม ี

1.953 
0.032 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.6052 
ไม่ม ี

1.3809 
ไม่ม ี

 
1.6052 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
1.601 
ไม่ม ี

1.601 
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
0.0321 
ไม่ม ี

0.0276 
0.0321 

 
0.0321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0003 

 
0.032 
ไม่ม ี

0.032 
0.032 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.3210 
ไม่ม ี

0.2762 
ไม่ม ี

 
0.3210 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.320 
ไม่ม ี

0.320 
ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ***  ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

            - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
            - หลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.0655 0.0745 0.035 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0486 0.0613 0.021 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0137 0.0109 0.011 

o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0032 0.0023 0.003 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 
-ชนิดสะสมมลูค่า  
-ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 

 
 

2.0238 
ไม่ม ี

1.7502 
0.0976 

 
 

2.0328 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0748 

 
 

1.988 
ไม่ม ี
1.988 
0.067 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.12 0.08 0.20 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย  
                  ลงทุน จะค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              ***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายภาษตีราสารหนี้ (ถา้

ม)ี 
 
 
 

 

หมายเหตุ  *ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม 
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 43.99 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :  
                ชนิดสะสมมูลค่า  ร้อยละ -28.80 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ร้อยละ -16.08 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ร้อยละ -16.58 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

     ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14   
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

 
1.50 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อ

ขายหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ไดร้บัคนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อขายหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอใหน้ายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณี
พเิศษ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2566 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              1,268,304.61          1.45  
 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                  126,407.19          0.14  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2           88,582,024.44         101.44  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่              1,413,693.21          1.62  

 หนี้สนิอื่น  (4,069,975.12)  (4.66) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          87,320,454.33        100.00  
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศลกัเซม็เบริก์    
 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 1,394,711.80 1.60 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 
กลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 1,267,697.33   1,268,304.61   

2 เงนิฝากธนาคารสกุล
เงนิต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 126,371.14 126,407.19 

 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการด าเนินการย้อนหลงัของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2566 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(2 มี.ค. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(25 พ.ย. 65) 

6 เดือน 
(26 ส.ค. 65) 

1 ปี 
(25 ก.พ. 65) 

3 ปี 
(28 ก.พ. 63) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)      

ชนิดสะสมมลูค่า 10.1247* 10.5925** 10.5828 10.8386 9.6303 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10.1249* 10.5927** 10.5831 n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 10.3295* 10.7512** 10.6907 10.8386 n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้      

ชนิดสะสมมลูค่า 0.25% -3.29% -2.37% -6.80% 1.68% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.92% -4.47% -1.19% -5.04% 4.16% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม -2.79% -3.29% -2.37% n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.63% -4.47% -1.19% n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 1.66% -2.83% -1.43% -4.93% n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.63% -4.47% -1.19% -5.04% n/a 
หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน 

     รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  

1) ดชันี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 
เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 

2) ดชันี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

   * NAV ณ วนัที ่28 ก.พ. 2566 
   ** NAV ณ วนัที ่23 พ.ย. 2565 
   - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน    :  iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  

Class    :  USD Accumulation 

ประเภท     :  กองทุนรวมตราสารทุน (ETF) 

อายุโครงการ    :  ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน    :  30 พฤศจกิายน 2012 

จดทะเบยีนประเทศ   :  ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 

วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์

การจ่ายปันผล   :  ไม่จ่าย 

บรษิทัจดัการ     :  BlackRock Asset Management Ireland Limited 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทุน  :  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์จากการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ที่เป็น
ส่วนประกอบของดชันี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดชันีมาตรฐานของกองทุนนี้ 
โดยใช้เทคนิคในการปรบัให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัดชันีมาตรฐาน ดงันัน้ 
กองทุนอาจไม่ไดถ้อืหลกัทรพัย์หรอืมสีดัส่วนการลงทุนเช่นดยีวกบัดชันีมาตรฐานตลอดเวลาหรอื
ถือหลักทรัพย์ในสัดส่วนเดี่ยวกันกับดัชนีมาตรฐาน กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของดชันีมาตรฐานซึ่งหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะมผีลการด าเนินงานทีค่ลา้ยกนั (มคีวาม
เสีย่งทีส่อดคล้องกนั) กบัหลกัทรพัยท์ีใ่ชใ้นการจดัท าดชันี อย่างไรกต็าม ในบางคราวกองทุนอาจ
มอีงคป์ระกอบทัง้หมดเช่นเดยีวกบัดชันีมาตรฐาน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมรวม                : ไม่เกนิ 0.30%  

ตวัชีว้ดั (benchmark)         : MSCI World Minimum Volatility Index  

Bloomberg ticker              : MVOL LN    

ISIN                                : IE00B8FHGS14       
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2566 
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ภาคผนวก 2 

 

  1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่ม ี

1.1   การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของ
นิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

            1.2      วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี่  

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
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ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการที่ได้รบัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืแสดงความประสงค์ให้น าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิกกองทุน เมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของ
กองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการให้มกีารหกักลบ
กนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บญัชี
จองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 
(มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซิเพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ โกลบอล 
แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ ”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อ
เรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 
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ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ มา
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้  อิควติี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนั
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุน
เปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อ
ท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร  
 บรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได้ 

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 1.4.1. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา
ตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

 1.4.2.  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

 1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 1.4.4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ในกรณีทีว่นัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วย
ลงทุนโดยใชห้ลกั “small lot first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่า 

การจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 30 

เหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรม
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 1.4.5. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

 1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

  1.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้  
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้
กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

 1.5.2    บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัทีแ่จง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ  ข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
คนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการ
จะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บรษิัทจดัการ
ช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

 1.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
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อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

          2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

2.1    การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
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2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

   2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้
ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย์(ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิโกลบอลแมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี”้ 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 3.  เมื่ อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับค าสัง่ซื้ อและได้รับช าระเงินค่าซื้ อ    
 หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้ อ เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนจะ  
 มอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3     เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการ
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ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได้  

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

   2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร
ได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดย
เริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ 

2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
ส ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

   2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
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จดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่
กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บรษิัทจดัการ
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เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณี
ทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

 สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดสะสมมลูค่า     : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ม ี

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) 
พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
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วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 
15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน
ได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้
รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน
ในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
นัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการ
รบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผนั และหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ” “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดย
บรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขาย
คนืดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ข้าย
คนืหน่วยลงทุนตามวธิีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณา
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บ ริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

   3.4.2  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

   3.4.2.1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ า
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า   
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 ข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วย   
 ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า   
 (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏใน   
 สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

   3.4.2.2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว  
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ๆ  

   3.4.2.3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

   3.4.2.4.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสาร  
        แสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

    3.4.3  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

  นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณี
บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามที่
ไดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม  
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

   เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

  2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ ใช้ 
      วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

  - การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

  - บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
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- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

   - สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

 โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

  2.2 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

  3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่
กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

  4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั
นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 

ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทั
จดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วาม
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

   5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลา
ในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน
รวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  

ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

3.7  การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
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วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

         4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม:  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น 

4.1   วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนทีต่้องการสบัเปลีย่นจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด เมื่อ บรษิัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้  
สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัท
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

 4.2   วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

 4.3    ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัท
จดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

   3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิ
จากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

   4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 3 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

     1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

     ส่วนท่ี 1 :   ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  

    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าว
ตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

                  2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบั
อาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

                ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถ้า
ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย          

     ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property 

       ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้  

       1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

        1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

       1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS   
       ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

       1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่   
       ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

             1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
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1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

    1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

           1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุน  
            รวมฟีด เดอร ์ 

             1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

            1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร   
            TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

                    1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 : ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ 

                ลงทุนดงัน้ี 

1.    คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที ่  

   คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบ  

   ธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

2.    หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  
   หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.    การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1   ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทั
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได้ 

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1   เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2   บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1   บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
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4.    ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตาม   
   ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
   ระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

           ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.    ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่าง  
   หนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี 
หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

  2.      เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ 
derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

  3.      หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

                           4.    หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

                           5.    หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

    6.    หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 

    7.    หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตั ิ   

                                  ตามเงื่อนไข ดงันี้ 
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7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่
ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ
ทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 6 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

          2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มหีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

         ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถว้น ดงันี้  

    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิ
จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลั
หรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี 
ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

             ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้  

      1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

          1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  
   1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน   
           ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
   1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บั  
           การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
          1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
          1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม   
                    หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
          1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม   
                    หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
                           1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  
                    1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด   
                            เดอร ์ 
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                           1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
                    1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร    
                            TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
                    1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 

    การเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

     โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

     1.   ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่าง  

                                  หนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้  ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี 
หรอื underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

            3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ  

                                       underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

                                       ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีาร 

                                       เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

                                  3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

                                       3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

              3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

             3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

 ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัรา  
 ทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

 การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน า 
 องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

   3.2.2   ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันี 
              ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

    3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

              3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

              3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื  
                                                           สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

 3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้  หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

 3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

 3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

 3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
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 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ  
 เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

          บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ   

      ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า 

      การของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให ้

      คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ 

      ทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 

     7.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตั ิ 

                                  ตามเงื่อนไข ดงันี้ 

            7.1    เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

                                  7.2    เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง     
                                          อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่
ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

  7.2.2   Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ
ทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

 7.3    ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)   
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
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ส่วนท่ี 6 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุน
ในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้ง
ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการ
ลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
      ประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน  หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2..2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

  6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อ 
   ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

  6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
   รายละเอยีดตามแบบ filing 

  6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 
            วนั นับแต่วนัทีล่งทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1  

   หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว 
   ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
        ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
   6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ  

   ท านองบุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 
6.4.4   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5    DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6    ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investemnt  
        grade 
        6.6.1 OCT Derivatives 
6.7    หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

 6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

   6.7.2   เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8    หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9    หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 
ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

  ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได้ 

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

(ขอ้นี้ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไม่เกนิ
อายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึง่หนี้กึง่ทุน  ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ครบถว้นดงันี้ 

4.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

5 derivatives ดงันี้ 

5.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
      derivatives ทีม่ ี
      วตัถุประสงค์เพื่อการ 
      ลดความ (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 5.2  การเขา้ท าธุรกรรม  
      derivatives ทีม่ใิช่เพื่อ 
      การลดความเสีย่ง  
      (non-hedging) 

global exposure limit 

5.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

         จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ  
         100% ของ NAV 

  5.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ  
         ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสงูสุด (value-at-risk : VaR)  
         ของกองทุนตอ้งเป็นดงันี้ 

         (1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

         (2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่
มกีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไม่นับ
รวมการถอืหุน้ของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั รอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

        ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนิ
นัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ
การเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filling ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล   
   ดงันี้)  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี้ 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเล็ก  

(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”  

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า  90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึ
วนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

     ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรค
หนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

     (1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
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(product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แล ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิที่
เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้ (1) พรอ้ม
สาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ภายใน 
3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2)  

 4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วน    
     การลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในส่วนนี้แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
     (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 
     (2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

 5. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ให้บรษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
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ด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด  

 ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

 1. ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (1.2) ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

 2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจัดการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผูล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงด
เกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  
(ประจ าปี 2566) 
(TH, US, UK) 

 
วนัที ่2 มกราคม วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ

องักฤษ 
วนัที ่16 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 มนีาคม  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่10 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่29 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่5 มถิุนายน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ  

พระบรมราชนิี และวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่19 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่14 สงิหาคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่28 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่9 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่10 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

(ประจ าปี 2566) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่11 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่22 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่29 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล 
แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร  ซีไอเอม็บี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

 
 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


