
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์เป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนกระจกุตวัอยู่ในหมวดอตุสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จ านวนมาก 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และ
ค านึงถึงวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไป
ซื้อหลกัทรพัย์ ลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจ
ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั  ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงบางส่วนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม 
ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย์ หรือ
ดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียง
เน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็
ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้
ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

•   ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• การท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ เม่ือ22 กุมภาพันธ์  2560 มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและความถกูต้องของข้อมูลในการเสนอ
ขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้
ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

            
       1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์
Principal Global REITs Fund (PRINCIPAL GREITs)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  

ไม่ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึ่งลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรพัย์ (REITs)  และ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ ที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ และ/หรอืหน่วยของกองทุน private equity ที่มุ่งเน้นลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ หรอื
หลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่เกี่ยวข้องกบัอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย์ (กองทุน Private Equity) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  โดยบรษิทัจดักำรจะลงทุนอย่ำงน้อย 2 
กองทุน ในสดัส่วนกองทุนไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 75 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ทัง้นี้ในกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศจะเป็นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

ส่วนที่เหลอืกองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรทำงกำรเงนิ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุ น 
เงินฝำกธนำคำรและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตรำสำรของ
กองทุนอสงัหำรมิทรพัย์ (REITS ETF) ทีจ่ดทะเบยีนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ    และ/หรอื ตรำสำร
อื่นใดทีใ่หส้ทิธใินกำรไดม้ำหรอืทีม่ผีลตอบแทนอำ้งองิกบัตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ หรอืกลุ่มของตรำสำร/หน่วย
ลงทุนดงักล่ำวขำ้งต้น เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่นีโยบำยเน้นลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำร
ข้ำ งต้น ที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหุ้นทัว่โลก หรือเป็นบริษัทที่มีรำยได้หรือผลตอบแทนส่วนใหญ่จำก
อสงัหำรมิทรพัย์ และ ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่น ทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ที่ออกโดยภำครัฐบำล รฐัวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือ 
ภำคเอกชน ตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน ประกำศก ำหนดหรอืให้ควำมเห็นชอบให้กองทุนสำมำรถลงทุนได้โดยควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรอืผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade)    

กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทำงรำคำหลกัทรพัย์, ทศิทำงอตัรำดอกเบี้ย และสภำวะอัตรำแลกเปลี่ยน รวมถงึค่ำใชจ้่ำย
ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง เป็นตน้   

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตำมควำมเหมำะสมส ำหรบัสภำวะกำรในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน และ
ปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ กำรเงนิ ทศิทำงอตัรำดอกเบี้ย และสภำวะอตัรำแลกเปลี่ยน 
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง เป็นต้น  

จ่ำยไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 

กองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก้ผูถ้อืหน่วยไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด
ตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลแลว้แต่
กรณีและจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผล
นัน้ นอกจำกนี้ในกรณีทีก่องทุนรวมไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิตอบแทนอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนัจำกกำรลงทุนในทรพัยส์นิประเภทใดประเภทหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมน ำเงนิ
ดงักล่ำวจ่ำยเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอย่ำงน้อย 1 ครัง้ในรอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัประโยชน์

อายุโครงการ 

นโยบายการลงทุน 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตอบแทน โดยใหป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ 

(2) หน่วยทรสัตต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรออกและ เสนอขำยหน่วยทรสัตข์องทรสัต์  
    เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์ 

(3) ตรำสำรของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยต์่ำงประเทศทีม่กีำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็น  
 กำรลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่ำนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำม (1) หรอืหน่วยทรสัตต์ำม (2) รวมกนัไม่       
 น้อยกว่ำรอ้ยละ 30 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธลิ่ำสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกกำร  
 ลงทุนของกองทุนนัน้ 

(4) หน่วยของกองทุนต่ำงประเทศทีม่กีำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศไทยไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนโดยตรง   
 หรอืโดยออ้มผ่ำนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำม (1) หน่วยทรสัตต์ำม (2) หรอืตรำสำรตำม (3) รวมกนัไม่น้อย       
 กว่ำรอ้ยละ 30 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธลิ่ำสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกกำร  
 ลงทุนของกองทุนนัน้ 

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำผลลพัธท์ีค่ ำนวณจำกประโยชน์ตอบ
แทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทุกประเภทในรอบระยะเวลำบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่องทุนรวมมกี ำไรสุทธหิรอืก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบญัชทีีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผล แต่รำยกำรก ำไร
สุทธหิรอืก ำไรสะสมทัง้ 2 รำยกำรดงักล่ำวมยีอดเงนิน้อยกว่ำจ ำนวนเงนิปันผลทีค่ ำนวณได ้ใหบ้รษิทัจดักำร
กองทุนรวมจ่ำยเงนิปันผลเท่ำกบัยอดก ำไรสุทธหิรอืก ำไรสะสมนัน้แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 

(2)  กรณีทีเ่งนิปันผลทีจ่ะจ่ำยเมื่อค ำนวณแลว้เป็นจ ำนวนเงนิน้อยกว่ำ 25 สตำงคต์่อหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำร
กองทุนรวมอำจงดจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวกไ็ด ้ทัง้นี้ ส ำหรบักองทุนรวมทีม่นีโยบำยจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ  
1 ครัง้ในรอบปีบญัช ีใหน้ ำยอดเงนิปันผลทีค่ ำนวณไดน้้อยกว่ำ 25 สตำงคต์่อหน่วยลงทุนนัน้ไปรวมค ำนวณ
กบักำรจ่ำยเงนิปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนัดว้ย 

(โปรดศกึษำรำยละเอยีดเงื่อนไขกำรจ่ำยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำร) 

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
(Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

มูคค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

1,000 บำท 

 

ไม่ก ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2560 

 

วนัที ่7 มนีำคม 2560 
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2. 2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

•  เป็นกองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. 3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิตบิุคคลทีต่อ้งกำรแสวงหำโอกำสในกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรอืกองทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (REITs) รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งในหมวดอุตสำหกรรม
อสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้ใน และ/หรอืต่ำงประเทศ โดยเขำ้ใจควำมผนัผวนและรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำรของหมวดอุตสำหกรรมดงักล่ำว 
ได ้

• ส ำหรบัเงนิลงทุนของผูม้เีงนิออมโดยเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ำมำรถรบัควำมผนัผวนและควำมเสีย่งในระดบัสงูได ้เพื่อโอกำสไดร้ับผลตอบแทนทีด่ ี
ในระยะปำนกลำงถงึระยะยำวโดยเทยีบเคยีงกบักำรลงทุนเพื่อสรำ้งผลตอบแทน Total Return ผ่ำนกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์REITs หรอื หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ 

• บุคคลธรรมดำทีต่อ้งกำรกำรลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภำษี 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งกำรโอกำสรบัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทำงภำษ ีหำกปฏบิตัเิป็นไปตำมเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพำกร
ก ำหนด (โปรดศกึษำรำยละเอยีดเงื่อนไขกำรจ่ำยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำร) 

4.  4. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• 3,000 ลำ้นบำท 

5.  5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวำคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

6. 6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

•  กำรเปลีย่นของรำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดักำร  
 กองทุนสำมำรถปรบักลยุทธก์ำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่จีำกกำรลงทุน และ 
 ค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั ส่วนทีเ่หลอือำจลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงนิ ตรำสำรแห่งหนี้ อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝำก  
 รวมทัง้หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตหรอืเหน็ชอบให้ 
 กองทุนลงทุนได ้

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเอง 
ดว้ย 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสำหกรรม จงึมคีวำมเสีย่งทีผู่ล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

• กองทุนรวมมคีวำมเสีย่งมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จงึเหมำะสมกบัผูล้งทุนที่ตอ้งกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรบัควำมเสีย่งไดส้งูกว่ำผูล้งทุน 
ทัว่ไป 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมคีวำมเขำ้ใจในควำมเสีย่งของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำและผูล้งทุนควรพจิำรณำควำมเหมำะสม 
ของกำรลงทุน โดยค ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรลงทุน วตัถุประสงคก์ำรลงทุนและฐำนะกำรเงนิของผูล้งทุนเอง 

• เน่ืองจำกกองทุนมนีโยบำยลงทุนในกองทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์(REITs) หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อสงัหำรมิทรพัย ์ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คอื 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สภำวะตลำด สภำพคลอ่ง รวมถงึขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ในประเทศทีก่องทุนไทยไปท ำกำรซื้อขำยหน่วย 
ลงทุนของกองทุน ท ำใหม้ผีลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไทย หรอือำจจะท ำใหก้องทุนไทยไม่สำมำรถน ำ 
เงนิกลบัเขำ้มำในประเทศ ซึง่อำจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

• กองทุนตำ่งประเทศทีล่งทุนมนีโยบำยลงทุนเฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรม จงึอำจมคีวำมเสีย่งและควำมผนัผวนของรำคำสงู 
กว่ำกองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม ดงันัน้ผูล้งทุนควรศกึษำขอ้มลูของหมวดอุตสำหกรรมดงักล่ำว 
เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุนดว้ย 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    4 

• เน่ืองจำกกองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร 
จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อ 
ป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและ  
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดักำรกองทุนเหน็เหมำะสม ซึง่กองทุนอำจไดร้บัผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดควำมเสีย่ง ท ำใหก้องทุนรวมนี้มคีวำมเสีย่ง 
มำกกว่ำกองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์ำ้งองิโดยตรง เน่ืองจำกใชเ้งนิลงทุนในจ ำนวนทีน้่อยกว่ำจงึมกี ำไร/ขำดทุนสงูกว่ำกำร 
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ำ้งองิโดยตรง จงึเหมำะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเสีย่งไดส้งูกว่ำผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนหลกัมแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้ำหมำยชนะดชันีมำตรฐำน กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งที ่
กลยุทธ์กำรลงทุน กำรวเิครำะห์หลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดักำรกองทุน อำจท ำใหไ้ม่ 
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว รวมถงึกำรคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกำสทีห่ลกัทรพัยท์ี ่
ลงทุนมรีำคำลดลง เนื่องจำกกำรวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกจิ หรอืนโยภำยภำครฐัไม่เป็นไป 
ตำมทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

7.  7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  8. ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

(1)  ผลกำรด ำเนินงำนรวมของกองทุน Global Property Securities Fund - I Class (ปรบัดว้ยตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยน 
เพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลเงนิบำท ณ วนัทีล่งทุน ประมำณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลบำท ณ วนัที ่ค ำนวณ
ผลตอบแทน ประมำณรอ้ยละ 15) ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 60 

(2)  ผลกำรด ำเนินงำนรวมของ iShares Global REIT ETF (ปรบัดว้ยตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลเงนิ
บำท ณ วนัทีล่งทุน ประมำณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน ประมำณรอ้ย
ละ 15) ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 40 

*มผีลตัง้แต่ 1 มนีำคม 2566 เป็นต้นไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ถงึกำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่ำวใหแ้ก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูล้งทุนทัว่ 
ไปทรำบ โดยจะตดิประกำศไวท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร ส ำนักงำนใหญ่และสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถงึประ 
กำศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดักำร  

9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

  9.1 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 (1)    กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

            ท่ำนสำมำรถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ตัง้แต่เปิดท ำกำรจนถงึเวลำ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสำร 0-2657-3167 

• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสำร 0-2626-7850 และสำขำทัว่ประเทศ 

และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั แต่งตัง้ 

ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย ในนำมบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ  โกลบอล รทีส ์โดยท่ำนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบญัชธีนำคำรดงัต่อไปนี้ 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส์ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส์ 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำสยำมสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำกำรไฟฟ้ำนครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ ทำวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / ส ำนักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

      9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.00 น.  

บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศของ
กองทุนต่ำงประเทศที่ลงทุน และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำมี) และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ได้รบั
ผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุนต่ำงประเทศทีล่งทุน (ถำ้ม)ี 

หำกบรษิทัจดักำรมกีำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
โดยประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณรำคำรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยในประเทศไทย และจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมอืงสหรฐัอเมรกิำหรอืผู้ที่มถีิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่ำวและบรษิัทหรอืหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด ำเนินกิจกรรมในอเมรกิำ บรษิัทจดักำรจึงขอสงวนสทิธิในกำรที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่ำว
มำแลว้ขำ้งตน้ 

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

3.1  บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุตำมขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  

 (2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำ
รบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี ำสัง่ขำยคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำร
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มลูจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2)             
ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ด ำเนนิกำร
ดงักล่ำวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ใหบ้รษิทั
จดักำรกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนื
ก่อนหลงั 

       9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภำยใต้กำร
บรหิำรของบรษิทัจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภำยใต้กำร
บรหิำรของบรษิทัจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำรของสปัดำห์. ตำมเงื่อนไขกำรขำยคนืหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  

(2) มีค ำสัง่ขำยคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
ขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

10.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม 10.1 ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำร
ได้รบัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรอืกำรรบัรองขอ้มูลจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 10.1(2) 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้บรษิัท
จดักำรกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคืน
ก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้ อ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่ 
 สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้ รับ ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค ำสัง่ซื้ อ  ค ำสัง่ขำยคืน หรื อค ำสัง่สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ 
 เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ำกรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ร ับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ ผู ้ 
 ลงทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

           (ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้  

1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ  

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื  

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    8 

(ข) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำแล ะตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได ้
 ในสำระส ำคญั  

(2) อยู่ ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่น เข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำร 
 จดักำรอนัเนื่องมำจำกกำรที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยกำรด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำร
จดักำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรพัย์และกำรค้ำหลักทรพัย์และกำรจัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(3) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเลกิกองทุนตำมขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2 ก ำหนดใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

 (ก) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ

 (ข) บรษิัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจำกเหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ กำรระงบักำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่ำ 5 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  

 2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 

 3. มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มีกำรระงับกำรซื้อขำยหน่วย  
 ลงทุนตำม (ข) วรรคหนึ่ ง ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยทันท ี 
 ทั ้งนี้  หำกเป็นกำรระงับกำรซื้ อขำยหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ 
 พิจำรณำสัง่กำรให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมด ำเนินกำรโดยประกำรใด ๆ เพื่ อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
 ลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม  

 (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศ และมเีหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดงันี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั 

 1. ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้  เฉพำะในกรณีที่  
 กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้ อขำยในตลำดซื้ อขำยหลักทรัพย์แห่ งนั ้น เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ ำ 
 ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 2. มีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำก 
 ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ 

 3. มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ต ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ 
 ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย  
 ลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนื 
 หน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป 
 ใหท้รำบถงึกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลนั  

(2)   รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนื 
 หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนทรำบโดย 
 พลนั  

(3)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนตำม
ขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท ำกำร ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรือ
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน  

 (ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท ำกำร
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สุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน  

 (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเปิดขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลนั”  

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจหยุด
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

  11.4  บรษิัทจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้วหรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำง
จำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท ำกำรทุกแห่ง
ของบรษิทัจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั 

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

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิและกำรเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ บรษิทัจดักำรจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท ำกำรตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

•  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รำยละเอยีด วธิกีำร เงื่อนไข กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
และ/หรอืกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร หรอืผ่ำน
ช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่ำนสำมำรถตดิตำมขอ้มูลกองทุนเกีย่วกบั มูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท ำกำรซื้อ
ขำยหน่วยลงทุนไดภ้ำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  

• ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะประกำศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีไ่ม่สำมำรถประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 
ใหบ้รษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิระกำศทำงช่องทำงอื่นแทน อำท ิหนังสอืพมิพร์ำยวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมำคม (NAV Center) และจะประกำศในช่องทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชำ้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•  ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

          โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 

          Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

กองทุนมีความเส่ียงระดบั 8 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่รำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรปรบัตัวขึ้นลง เนื่องจำกควำมผนัผวนของปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำวะ
เศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง ภำวะตลำดเงนิ ตลำดทุน  อตัรำแลกเปลีย่น อตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิครำะห์จำกข้อมูลพื้นฐำนของตรำสำร และภำวะของตลำด และพจิำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำง ๆ แต่ละรำยบรษิัท เพื่อ
ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตรำสำรที่น่ำสนใจลงทุน ตำม
ปัจจยัพื้นฐำนและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร  โดยค ำนึงถงึภำวะเศรษฐกจิ  กำรเมอืง  และภำวะตลำดเงนิ และตลำดทุนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุน หรอืตรำสำรที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจำกกองทุน หรอืตรำสำรของกองทุน
อสงัหำรมิทรพัยม์สีภำพคล่องน้อย กองทุนจงึอำจขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่ไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีต่อ้งกำร 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์ โดยเน้นสภำพคล่องเป็นส ำคญั โดยค ำนึงถึงปรมิำณกำรซื้อขำยของ
กองทุนนัน้ เพื่อควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 

4. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (credit  risk): 

คอื ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรที่รำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรอำจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกของผูอ้อกตรำสำร เช่น 
ผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร กำรบรหิำรจดักำร ภำวะธุรกจิและอุตสำหกรรม เป็นตน้ รวมถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรทีผู่อ้อกตรำสำรหนี้
ไม่สำมำรถจ่ำยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิครำะห์และประเมินคุณภำพของตรำสำรก่อนกำรลงทุน  โดยกำรวิเครำะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 
กำรเมอืง ภำวะกำรลงทุน ภำวะอุตสำหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐำนของตรำสำร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภำพของตรำสำรทีก่องทุนจะพจิำรณำลงทุน 
และบรษิทัจดักำรจะตดิตำมผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้ วธิกีำรและควำมถี่ในกำรวเิครำะหข์อง
ตรำสำรจะแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะและ คุณภำพของตรำสำร โดยบรษิทัจดักำรจะคดัเลือกตรำสำรทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุน 

5. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตรำสำรของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยใ์นต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของ
ประเทศทีล่งทุน เช่น กำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้อำจ
มผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพื้นฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุน
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อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี 

 6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตรำสำรของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ในต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิ
ต่ำงประเทศ จงึเป็นควำมเสีย่งของค่ำเงนิที่เกดิจำกกำรลงทุน ตวัอย่ำงเช่น ถำ้ค่ำเงนิต่ำงประเทศทีล่งทุนอ่อนค่ำ มลูค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอำจไดร้บัก ำไร หรอืขำดทุนจำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิตรำต่ำงประเทศทีล่งทุนได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม โดยจะใชก้ำร
วเิครำะหปั์จจยัทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ กำรคลงั เพื่อคำดกำรณ์ทศิทำงอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี 

7.  ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำบำงประเภทอำจมกีำรขึ้นลงผนัผวน (volatile) มำกกว่ำหลกัทรพัย์พื้นฐำน ดงันัน้ หำกกองทุนมกีำรลงทุนในสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำดงักล่ำวย่อมท ำใหส้นิทรพัยม์คีวำมผนัผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐำน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนจะก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และตรวจวดั ติดตำมควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรลงทุน 
เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมำะสมในกำรบรหิำรควำมเสยีงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์ เพื่อลดควำมเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
ต่ำงประเทศกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้นี้ กำร
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว อำจท ำใหก้องทุนเสยีโอกำสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึ้น หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงตรง
ขำ้มกบัทีก่องทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว ดงันัน้ เพื่อลดควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวกองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย์ 

8.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) : 

    เป็นควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกำรคำดกำรณ์ทศิทำงของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอำ้งองิผดิพลำด หรอืเกดิควำมผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้ำงองิ    
 ท ำใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตำมทีค่ำดหวงั และเกดิจำกกำรทีต่รำสำรประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้

     แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

    กองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกลงทุนในตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมมัน่คงสงู   
 และกองทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรดงักล่ำวก่อนครบก ำหนดอำยุตรำสำรเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิครำะห์และควบคุมระดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก 
 ควำมผนัผวนของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืกำรก ำหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดักำรจะก ำหนดอัตรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing 
Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริษัทจดักำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

2. swing factor มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ซึง่บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มูลประมำณ
กำรภำยใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐำนและหรือกำรประเมนิจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซื้อหรอืขำย
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกกำรซื้อขำยทรพัยส์นิ ควำมผนัผวนในตลำดซื้อขำย
ทรพัย์สนิ ภำวะสภำพคล่องของตลำดทรพัย์สนิทีล่ดลงจำกปกต ิตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำ
ธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำม)ี ภำษีและหรอือำกรแสตมป์ทีเ่กี่ยวข้อง หรอืต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยั 

อื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3. Swing Thresholds มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มูล
ประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิัท
จดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุนสภำวะตลำดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดักำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้ำม)ี แต่สำมำรถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำร
บรหิำรควำมเสีย่งสภำพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืเท่ำทีส่ำมำรถท ำได ้
(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรำสงูสุดทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงกำร 

3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีช่ ำระเงนิดว้ยเชค็รวมเขำ้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอื swing pricing 
และบรษิทัจดักำรจะน ำยอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกำรใชเ้ครื่องมอื swing pricing ใน
วนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีไ่ดด้ ำเนินกำรหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเชค็ค่ำซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็
เงนิไดแ้ละรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนทีช่ ำระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
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4. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตำมทีส่ำนักงำนก.ล.ต.และหรอืสมำคม
บรษิทัจดักำรลงทุนและหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจอื่นกำหนดใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรได้ 

5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั และ/หรอือำจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรสภำพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละวนัท ำกำร ทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร โดย
ค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซื้อขำยใดทีส่ดัส่วนของมลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิอง
กองทุน เทยีบกบัมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่ำเกนิกว่ำ swing threshold ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยทีม่ลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคนื
หน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)ทัง้นี้ รำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณเป็นไปตำมวธิทีีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้swing pricing บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้swing pricing บรษิทั
จดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้swing pricing บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำก 
กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่เป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร และค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใช้เครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัิ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศทีก่องทุน
ไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีำรเปลีย่นกองทุนหลกัในอนำคต (ถ้ำม)ี 

     2.  การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีม่กีำรใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏบิตักิบัค ำสัง่ทีไ่ดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดยีวกบัค ำสัง่ทีไ่ดต้ำมปกตใินวนัทีท่ ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, 
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือำจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่ำวในกรณีที่
พจิำรณำแล้วว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดักำร 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิNotice period สูงสุดทีก่ ำหนด
ไวใ้นโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยทำงเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำรและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่ำนทำงช่องทำงอื่นทีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนด 

3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Notice period ในวนัท ำกำรนัน้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    14 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Notice period ทีแ่ตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำม   ดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำร
ก ำหนด โดยพจิำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิำน
และหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค ำนึงถงึปัจจยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำร
ลงทุน สภำวะตลำดของทรพัยส์นิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้notice period บรษิทัจดักำรสำมำรถจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนปลำยทำงได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้Notice period 
บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้notice period บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำก 
กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอำจจะต้องแจง้ล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทั
จดักำร และค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนัียส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใช้เครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัิ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศทีก่องทุน
ไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีำรเปลีย่นกองทุนหลกัในอนำคต (ถ้ำม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gateตำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว RedemptionGate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำร
ซื้อขำยใดที ่สดัส่วนของมลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่ำเท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ Gate 
threshold ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยที ่มลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก 
มลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออก (switch out) 

3. บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำก ำหนดวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-ratabasis) ของค ำสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่ำหน่วยลงทุนทัง้
จ ำนวน ในวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อำจไม่ไดร้บัเงนิค่ำขำยคนืทัง้จ ำนวนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัค ำสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค ำสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีำรจดัล ำดบัก่อนหลงัของค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทั
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จดักำรยงัไม่เปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค ำสัง่มำแลว้ในวนัทีม่กีำรใช ้Redemption 
Gate ดงักล่ำว 

อย่ำงไรกต็ำม หำกเมื่อบรษิทัจดักำรมรีะบบงำนส ำหรบัรองรบักำรจดักำรกรณีเปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทั
จดักำรอำจเปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำร
ก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

4. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ RedemptionGate จะไม่ต ่ำกว่ำ 
Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 

5. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนณ วนัท ำกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิ
กว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

6. บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมกีำรใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชำ้ 

7. ในกรณีทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดักำรอำจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดักำร 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืเท่ำทีส่ำมำรถท ำได ้
(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร โดยจะ
ปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำทีร่ะบุในโครงกำร และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงกำร ทัง้นี้ รำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณ
เป็นไปตำมวธิทีีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช3้. บรษิทัจดักำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลกิRedemption Gate ก่อนระยะเวลำทีก่ ำหนด กำรใช้
เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดักำรอำจ
พจิำรณำยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่ำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค ำสัง่โดยไม่ชกัชำ้ 

4. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกำรกำรใช้
เครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 

5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบ
ต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 

2. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีทีเ่กดิสถำนกำรณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดักำร
อำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวำมผนัผวนในตลำดซื้อขำยทรพัยส์นิ สภำพคล่องของตลำดทรพัยส์นิลดลงจำก
ภำวะปกต ิสภำพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่ำสภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิ
กำรไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ทีก่ ำหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือกำรควบคุมของบรษิัทจดักำร รวมถงึ
ปัจจยัอื่นๆทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้redemption gate บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนปลำยทำง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีำรลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลำยทำงมกีำรใช ้Redemption gate 
บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลำยทำงใช ้redemption gate บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำง ตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำก 
กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอำจจะไดร้บัช ำระเงนิจำกค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตำมสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตำมดุลพนิิจของบรษิทัจดักำร และ
ค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลำยทำงกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเหน็ว่ำกำรใช้เครื่องมอือื่นมคีวำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัิ
มำกกว่ำ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ำรใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่ำงประเทศที่
กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีำรเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีำรเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนำคต (ถำ้ม)ี 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด 

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน(suspension 
of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ำกรณีทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ือง    จำกปรำกฏ
ขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

(1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมลูฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิไม่ว่ำจะเป็น 

    กฎหมำยไทย หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

    (ข) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรทีบ่รษิทั
จดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ย
กำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และกำรคำ้
หลกัทรพัย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดักำรจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะในท ำนอง
เดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรน ำส่ง 

บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศ
รำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจ ำกดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดักำรจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่ำ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมผีู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรำย
เดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีำรเป็นไปตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

บรษิทัจดักำรอำจปฏเิสธกำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ทิธิออกเสยีง และกำรด ำเนินกำรใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดักำรได้ที่เว็บไซต์ของ
บรษิทัจดักำร (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดัในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั ทีส่่วนก ำกบัและดูแลกำรปฏบิตังิำน  
     ทีอ่ยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักลา่วของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอื่น บรษิัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบรษิัทจดักำรเป็น
ภูมลิ ำเนำเพื่อกำรวำงทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีำรวำงทรพัย ์
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธำนคณะกรรมกำร 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมกำร 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมกำร 

• คุณอุเดย์ จำยำรำม   กรรมกำร 

• คุณจุมพล สำยมำลำ               กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สำยมำลำ                    ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

• คุณแบรนดำ ชู                      ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธำนเจำ้หน้ำทีพ่ฒันำธุรกจิ 

• คุณปำจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยธุรกจิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำธุรกจิรำยย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

• คุณวนิดำ ดวงพตัรำ                   ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบักำรปฏบิตังิำน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส ำล ี                     ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนุกำรบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำสำยงำนนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2565) 

• คุณจริฐัยำ แซห่ล ี                    ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั จ ำนวน 67 กองทุน 

• มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธภิำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั 68,037,264,511.00 บำท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2565) 

• คุณวทิยำ เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณวริยิำ โภไคศวรรย์ ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณธนำ เชนะกุล, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณชำตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดักำรกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณสทิธกิำรย ์พงษ์พฒันศกึษำ, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สวุพนัธ,์ CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณำรกัษ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณำประสทิธิ ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินำยน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหำคม 2565) 

          5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิำรศกึษำ 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงนิระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์  
                                            มหำวทิยำลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตร ์สำขำจติวทิยำและสำขำสงัคมวทิยำ (เกยีรตนิิยม)   
                                            จำก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน สำยงำนกำรลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

                                             บลจ. บวัหลวง จ ำกดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  

                                             บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ, บลจ. วรรณ จ ำกดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดักำรกองทุน – กำรลงทุนตรำสำรหนี้ไทยและกลยุทธก์ำรลงทุนตรำสำรหนี้ใน   
                                                   ภูมภิำคอำเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศำสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศำสตรม์หภำค, บล. ทสิโก้ จ ำกดั 

•   คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

                  ประวตักิำรศกึษำ  

      พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

                  ประวตักิำรท ำงำน   

        พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดักำรกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

              พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิครำะห,์ ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

              พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิครำะห,์ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิำรศกึษำ 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญำโท Real Estate Management จำก Royal Institute of Technology (KTH) 
ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีสำขำกำรธนำคำรและกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
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ประวตักิำรท ำงำน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ำกดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ.ทหำรไทย จ ำกดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ำกดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคำร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ำกดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดักำรกองทุน บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดักำรกองทุน บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนับสนุนกำรขำยอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นำงสำว ซูซำน เอีย่มวณิชชำ 

ชื่อ : นำย สุชำต ิพำนิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นำงสำว ชื่นตำ ชมเมนิ 

ชื่อ : นำงสำว วนัด ีเอีย่มวณิชชำ 

ชื่อ : นำย เกยีรตศิกัดิ ์วำนิชยห์ำนนท์ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ำกดั 

อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอรช์ัน่ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวกีรุงเทพมหำนคร 10400 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
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หมำยเหตุ  * ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดร้วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ม.ค. 2565 

 - 31 ธ.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1
ม.ค. 2564 

 - 31 ธ.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1
ม.ค. 2563 

 - 31 ธ.ค. 2563 
เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำร
ได ้(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 1.958 1.977 2.002 

o ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.605 1.605 
o ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.032 
o ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.321 0.321 
o ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ไม่ม ี 0.019 0.044 
o ค่ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสรมิกำรขำย 

         - ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
         - หลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.019 

 
ไม่ม ี

0.044 
2.    ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได้  0.04 0.029 0.028 

o ค่ำทีป่รกึษำกำรลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่ำประกำศ NAV ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.013 0.010 0.011 
o ค่ำสอบบญัช ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.018 0.011 0.011 
o ค่ำธรรมเนียมผูร้บัฝำกทรพัยส์นิต่ำงประเทศ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.007 0.007 0.003 
o ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.002 0.001 0.003 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด** 
(ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมำณกำรไดแ้ละประมำณกำร
ไม่ได)้       

 1.998 2.006 2.030 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์  ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.05 0.03 0.02 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.50 
o ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไขกำรขำยและรบัซื้อ

หน่วยลงทุน 
ไม่ม ี

o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นำยทะเบยีนด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 18.96 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -43.40 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิำ           87,828,715.61   55.47  

 หน่วยลงทุน*3 / ประเทศสหรฐัอเมรกิำ           61,904,867.56   39.10  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝำกธนำคำร                875,571.96   0.55  

 เงนิฝำกเงนิตรำต่ำงประเทศ               234,250.66   0.15  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่              7,969,617.99   5.03  

 หนี้สนิอื่น  (468,309.06)  (0.30) 
มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ          158,344,714.72    100.00 
หมำยเหตุ : *1 มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบี้ยคำ้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน UNIT-EQUITY-USD 

  
*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF-REIT-US 

 
รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ   
      - ตรำสำรภำครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตรำสำรทีธ่นำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้ำประกนั 1,109,822.62 0.70 
 (ค) ตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ำกว่ำอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตรำสำรทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมำยเหตุ :* มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบีย้คำ้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้ำ/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก ำหนด 

อนัดบั 
ควำม 

น่ำเชื่อถอื 

 จ ำนวนเงนิตน้/ 
มลูค่ำหน้ำตัว๋  

มลูค่ำตำม 
รำคำตลำด *1 

1 เงนิฝำกธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) - - AA+ 875,454.76 875,571.96 
2 เงนิฝำกเงนิตรำ

ต่ำงประเทศ 
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) - - AA+ 234,248.59 234,250.66 

 หมำยเหตุ : *1 มลูค่ำตำมรำคำตลำดทีร่วมดอกเบี้ยคำ้งรบัแลว้     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(7 มี.ค. 60) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดือน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

มลูค่ำหน่วยลงทุน (บำท) 7.8633* 7.6019 8.7535 10.9610** 10.3887*** 10.3618 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์ -0.93% 3.44% -8.14% -28.73% -7.06% -2.47% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -0.34% 4.66% -6.70% -25.24% -2.30% -0.29% 
หมำยเหตุ :  - เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื      
 1) ดชันี FTSE EPRA NAREIT Developed NTR ในสกุลเงนิ USD (ปรบัด้วยต้นทุนกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัค่ำสกุลเงนิบำท ณ วนัที่

ลงทุน ประมำณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลบำท ณ วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน ประมำณรอ้ยละ 15) ในอตัรำส่วนรอ้ยละ  60  
 2) ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Global REIT NTR Index ในสกุลเงนิ USD (ปรบัดว้ยตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลเงนิบำท ณ 

วนัทีล่งทุน ประมำณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่ำสกุลบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน ประมำณรอ้ยละ 15) ใน อตัรำส่วนรอ้ยละ 40  
 มผีลตัง้แต่ 4 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป 
* NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
** NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2564 
*** NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2562 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ภาคผนวก 1 
 

       กองทุนท่ีลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิขึ้นไป 

1. PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Global Property Securities Fund – I Acc USD Unhedged 

ชื่อ                        : PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Global Property Securities Fund –  

        I Acc USD Unhedged  

อำยุโครงกำร            : ไม่ก ำหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน        : 27 พฤศจกิำยน 2008 

จดทะเบยีนประเทศ    : ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน    : ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ (USD) 

Benchmark             : FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index 

นโยบำยกำรลงทุน                       

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีำรซื้อขำยในตลำดหุ้นทัว่โลก โดยหลกัทรพัย์ของดงักล่ำวอยู่ภำยใต้หมวดอุตสำหกรรม
อสงัหำรมิทรพัย์ หรือเป็นบรษิัทที่มรีำยได้หรอืผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกอสงัหำรมิทรพัย์   หลกัทรพัย์ที่กองทุนหลกัลงทุนรวมถึง 
ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trusts : REITs) หรอืบรษิทัทีด่ ำเนินงำนเกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย ์
(Real Estate Investment Trusts : REOCs) ในสหรฐัอเมริกำ หรือในประเทศอื่นๆ ทัว่โลก REIT มีลักษณะเป็นทรสัต์ หรอืกอง
ทรพัย์สนิ ซึ่งจะน ำเงนิลงทุนที่ไดม้ำไปซื้อ ลงทุนและจดักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์หลำกหลำยประเภท ทัง้ REITs และ REOCs 
ถือเป็นหลกัทรพัย์ประเภทหนึ่งที่สำมำรถซื้อขำยได้ผ่ำนตลำดหลักทรพัย์ กำรลงทุนใน REITs และ REOCs ไม่ส่งผลกระทบต่อ
กองทุนในกำรรบัซื้อคนืของกองทุนแต่อย่ำงใด และกองทุนจะลงทุนใน REITs และ REOCs ไดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 80% ของทรพัยส์นิรวมของ
กองทุน  

 

2. iShares Global REIT ETF 

ชื่อ                        : iShares Global REIT ETF  

อำยุโครงกำร            : ไม่ก ำหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน        : 7 สงิหำคม 2014 

จดทะเบยีนประเทศ    : สหรฐัอเมรกิำ 

สกุลเงนิของกองทุน    : ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ (USD) 

ตลำดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน :  NYSE Arca 

Benchmark              : FTSE EPRA/NAREIT Gobal REIT Index 

นโยบำยกำรลงทุน                       

เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ NYSE Arca  ประเทศสหรฐัอเมรกิำและ
ลงทุนในสกุลเงินดอลลำร์สหรฐั ซึ่งบริหำรโดย BlackRock Fund Advisors และมีนโยบำยเน้นลงทุนในทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์ (REITs) ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ของประเทศทีพ่ฒันำแล้วและตลำดหลกัทรพัย์ของประเทศทีก่ ำลงัพฒันำ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนของกองทุนไปในทศิทำงเดยีวกบัดชันี FTSE EPRA/NAREIT Global REITs 
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  ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงักองทุนหลกั 

  PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Global Property Securities Fund – I Acc USD Unhedged 

 

 
 

 ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 ทีม่ำของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 

 

  iShares Global REIT ETF 

 

 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 ทีม่ำของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2565 
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ภาคผนวก 2 

             1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

บรษิัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนและตำมระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกที่ระบุในหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชำชนทัว่ไป  ทัง้นี้ 
หำกยอดรวมกำรสัง่ซื้อมมีูลค่ำครบ หรอืเกนิกว่ำจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรก่อนสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้
แรก บรษิทัจดักำรจะปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.1  กำรขอรบัหนงัสอืชีช้วนและกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะจดัส่งและด ำเนินกำรใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั พรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และ
บรษิทัจดักำรจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำรไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อ
ของของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพำะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลำท ำกำร  

ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดในใบค ำ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำม
ของนิตบิุคคล  

ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมและเงื่อนไขกำรลงนำม  

ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

1.2  วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รำยละเอียดในค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร ผู้สนใจสำมำรถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่ำงวนัและเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตำมทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคญั ผูส้ ัง่ซื้อสำมำรถท ำกำรสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท ำกำรสุดท้ำย
ของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัท
จดักำร ผูส้ ัง่ซื้อสำมำรถท ำกำรสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรทีก่ ำหนดในรำยละเอยีดโครงกำรกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในรำคำ 10 บำทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง กองทุนจะใชร้ำคำขำยทีค่ ำนวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท ำกำรทีไ่ดร้บัเงนิจำกกองทุนต้นทำง 
เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขำ้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำวนัทีค่ ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวำมสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท ำกำร
ขำยหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำรเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มี
กำรหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสำรประกอบตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี พรอ้มช ำระ
รำคำซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรบัซื้อคืน โดยช ำระด้วยเงนิสด เช็ค ดรำฟต์ (เช็คหรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบัญชีเงนิฝำกซึ่ง
บรษิัทจดักำรเปิดไว้เพื่อรับเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค ำสัง่หกับัญชธีนำคำร หรือวธิีกำรอื่นใดที่บรษิัท
จดักำรยอมรบั  

ส ำหรบัเชค็หรอืดรำฟต ์ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชเีงนิฝำกดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรซไีอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
โกลบอล รทีส”์  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

ทัง้นี้กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่กำรช ำระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดักำรจะต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หำกถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิบรษิทัจดักำรจะยกเลกิรำยกำรสัง่ซื้อนัน้  

ส ำหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด และหลกัฐำนกำรช ำระ
ค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั ส่งโทรสำรไปยงับรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค ำสัง่ซื้อและได้รบัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส ำเนำค ำสัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้กำรสัง่ซื้อทำงโทรสำร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร 
มำช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ โกลบอล รทีส์” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลำยทำง ภำยใน 2 วนั
ท ำกำรนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนัสุดทำ้ย
ของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หำกวนัทีท่ี่ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท ำกำรสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลำยทำงจะไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนหลงัจำกทีไ่ดเ้ปิดกำรเสนอขำยไปแล้ว โดยบรษิทัจดักำร
จะถอืว่ำผูส้ ัง่ซื้อท ำกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีท่ีร่ะบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรในกรณีเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3  เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุน 

1.3.1  กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดักำรไดร้บัเงนิค่ำซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนไดท้ ำรำยกำรเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิอง
ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลกำรซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่ำนัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำง
อื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถเรยีกเก็บเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ขำย
หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดรำฟต์ บรษิทัจดักำรจะส่งเชค็หรอืดรำฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้
ส ัง่ซื้อภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนบรษิทัจดักำรได ้

1.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งทำงกฎหมำย หรอืควำมเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิทัจดักำรขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  

1.4  กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ ำนวนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ำมจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัจดักำร
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิำรณำตำม
วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ ำนวนแล้ว 

3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรบรษิทัจดักำรจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่สัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิำรณำตำมวนัที่ไดร้บัใบ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระเงนิ
ค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ 
โดยใชห้ลกักำร “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตำมวนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หำก
ในกรณีที่มกีำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อกำรจดัสรร บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำ
จดัสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ำมำรถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดักำร
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ขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวธิกีำรที่บรษิทัจดักำรพจิำรณำตำม
ควำมเหมำะสมโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

 ในกรณี ที่บ ริษัท จัดกำรพิจำรณ ำเห็น ว่ำค ำสัง่ซื้ อ ใดจะมีผลกระทบต่ อกองทุนหรือผู้ ถือหน่ วยลงทุ น  
 โดยรวม หรือท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดักำรหรือกองทุน   
 บ ริษั ท จัดกำรขอสงวนสิทธิที่ จ ะจัดส รรหรือ ไม่ จัดสรรห น่วยลงทุ น แต่บ ำงส่ วนหรือทั ้งหมดโดยไม่  
 จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  

4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมด 

1.5  กำรคนืเงนิคำ่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หำกปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้กำร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 รำย  

(2) ในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ ำเป็นและสมควร ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
และวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิกำรจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำง หรอืหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบถึงกำรยุติกำรขำย
หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะคนืเงนิค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกเงนิที่ได้รบัจำกกำร
จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภำยในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนนั ้นตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ไดอ้นัเนื่องจำกควำมผดิพลำดของบรษิทัจดักำรเอง บรษิทัจดักำรจะช ำระ
ดอกเบี้ยในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดักำรช ำระเงนิ
ค่ำจองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ล้วตำมวรรคหนึ่ง ให้ใชร้ำคำตำมมูลค่ำทีต่รำไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เว้นแต่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้

1.5.3     ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน
ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดักำรจัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บำงส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดักำรจะคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรแต่บำงส่วน
หรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ดงักล่ำว เวน้แตใ่นกรณีทีส่มควรและจ ำเป็นจนท ำใหไ้ม่สำมำรถคนืเงนิดงักล่ำวไดต้ำมระยะเวลำขำ้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดักำรจะโอนเงนิหรอืช ำระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะผู้สัง่ซื้อส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตำม
รำยละเอียดในค ำขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรำยละเอียดระบุในค ำขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำสัง่ซื้อตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะพจิำรณำจ่ำยคนืเงนิดงักล่ำวด้วยวธิกีำรที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดักำร
อำจมอบหมำยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืน เป็นผู้ด ำเนินกำรคนืเงนิดงักล่ำวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดักำรได ้ 
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เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีกำรช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดักำรจะปิดประกำศรำยละเอยีดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร
และ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำ
กำรทุกแห่งของบริษัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ (ถ้ำมี) หำกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดักำรไม่
สำมำรถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กำรบริกำรธุรกรรมที่ใช้วิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

-  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถำ้ม)ี  

-  บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(telebanking) (ถำ้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถำ้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.3 กำรซื้อหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้

3.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ซื้อและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

 ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิทัจดักำรภำยใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีำรส่งค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หำกขอ้มลูทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดักำรไม่ไดร้บัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร 

            2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดักำรจะเริม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ภำยใน 30 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

   2.1 กำรขอรบัหนังสอืชีช้วนและกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1  ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดักำรจะจดัส่งและด ำเนินกำรใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทุนควรทรำบ พรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำรไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุก
แห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลำท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต 
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2.1.2   ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดใน
ใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเปิดบัญชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิคุคล 

• ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมและเงื่อนไขกำรลงนำม 

• ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

  2.2  วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1   กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

    วธิกีำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำร   
  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ี ่

  1. บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

  2. ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแลว้สำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้   
      หรอื 

  3. วธิกีำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร 

    วนัเวลำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน ในเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณชิย ์  
  ไทย ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดักำรจะก ำหนดวนัเริม่ท ำกำรขำยหน่วยลงทุนภำยใน   
  30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

  ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรก ำหนดใหว้นัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชยไ์ทย และวนัท ำ  
  กำรของประเทศของกองทุนต่างประเทศท่ีลงทุนและวนัท ำกำรของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุน (ถำ้ม)ี  
  และวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุน 
  ต่ำงประเทศทีล่งทุน  

  บรษิทัจดักำรจะประกำศวนัทีเ่ป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ  
  ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

  ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลำท ำกำรรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำว   
  ตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำน  
  ของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

  รำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมรำคำขำยหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก  
  วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท 

         กำรส่งค ำสัง่ซื้อและช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    32 

1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำรเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดักำรอำจด ำเนินกำรให้
มกีำรหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสำรประกอบตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี พรอ้ม
ช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตำมจ ำนวนทีร่ะบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื โดยช ำระดว้ยเงนิสด เชค็ ดรำฟต ์ค ำสัง่หกับญัชธีนำคำร หรอืวธิกีำรอื่นใดที่
บรษิทัจดักำรยอมรบั 

ส ำหรบัเชค็หรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีเงนิฝำกดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดักำรเปิดไว้เพื่อรบั
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชกีระแสรำยวนั ชื่อบญัช ี
“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบัญชกีระแสรำยวนั ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส”์ 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้เพื่อรับเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรจะระบุ
รำยละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร 

ทัง้นี้กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่กำรช ำระด้วยเงนิสด บรษิัทจดักำรจะต้องสำมำรถเรยีกเก็บเงนิค่ำซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หำกถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิบรษิทัจดักำรจะยกเลกิรำยกำรสัง่ซื้อนัน้ 

ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได้ โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ส่งโทรสำรพรอ้ม
หลกัฐำนกำรช ำระค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั ไปยงับรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค ำสัง่ซื้อและได้รบัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส ำเนำค ำสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้กำรสัง่ซื้อทำงโทรสำร  

   2.3 เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุน  

2.3.1 กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดักำรได้รบัเงนิค่ำซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนไดท้ ำรำยกำรเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลกำรซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนกำรสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้

ในกรณีที่กำรช ำระเงนิด้วยค ำสัง่หกับัญชธีนำคำร เชค็หรอืดรำฟต์ดงักล่ำว ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงนิจำกธนำคำร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบักำรขำยหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คหรอืดรำฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ได้รบัเช็คหรอื
ดรำฟต์นัน้คืนจำกธนำคำรผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืน
ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนบรษิทัจดักำรได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำ
ให้เกดิควำมเสีย่งทำงกฎหมำย หรอืควำมเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัทจดักำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  
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   2.4 กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระ
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำ
จ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกักำร “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตำมวนัทีไ่ด้รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หำกในกรณีทีม่กีำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อกำรจดัสรร บรษิทัจดักำรจะ
พจิำรณำจดัสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ำมำรถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ ำนวนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท ำกำรขำยทีบ่รษิทัจดักำรท ำรำยกำร บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ำมจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัจดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดักำรหรอืนำยทะเบียนจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บักำรจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนของค ำสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทั
จดักำรได้รบักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน 
และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. บรษิทัจดักำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมวรรค 1 ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีเ่สรจ็สนิกำรค ำนวณดงักล่ำว 

2.4.4   ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำ
ให้เกดิควำมเสีย่งทำงกฎหมำย หรอืควำมเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอืกองทุน บรษิัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนกำร
ด ำเนินกำร 

  2.5  กำรคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียน    
   ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน 
   หรือไม่จัดสรรทั ้งหมด บริษัทจัดกำรจะคืน เงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุนส่วนที่ ไม่ ได้รับกำรจัดสรรแต่บำงส่วนหรือ 
   ทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีำรจ่ำยคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดักำรจะโอนเงนิ น ำฝำกเข้ำบัญชีเงนิฝำกของผู้สัง่ซื้อ หรอืช ำระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะผู้สัง่ซื้อส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิีกำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรยอมรบั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนำคต ตำมรำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีำยละเอยีด
ระบุในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำสัง่ซื้อตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพจิำรณำจ่ำยคนืเงนิดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรทีบ่รษิัทจดักำรเห็นสมควร 
ทัง้นี้บรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรคนืเงนิดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดักำรได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำร
จะติดประกำศรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีกำรซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำ
กำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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  2.1 กำรซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  

 2.2 กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กำรบริกำรธุรกรรมที่ใช้วิธีกำรทำง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตัิ (automatic 
teller machine) บรกิำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีักษณะเดียวกัน 
ทัง้นี้กำรใหบ้รกิำรดงักลำ่วจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.3 กำรซื้อหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้ 

3.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุนเพื่อควำมเหมำะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะติดประกำศรำยละเอียดกำร
ใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ซื้อและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิทัจดักำรภำยใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีำรส่งค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หำกข้อมูลทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดักำรไม่ได้รบัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำด้วย
เหตุใด บรษิัทจดักำรจะถอืว่ำผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบให้บรษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร  

5.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีำรท ำธุรกรรมใด 
ๆ เป็นเวลำ 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ  

6.  บรษิทัจดักำรจะไม่ขำยหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรขำยหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร  

7. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่ครำว ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ตำมที่บริษัทจดักำร
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำและบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรทีท่ ำกำร
ทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณีที่เกดิจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร 
บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจ ำป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลำในกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่ำงจำกทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นกำรชัว่ครำว อนัเน่ืองจำกมกีำรเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลำในกำรให้บรกิำรของผู้ให้บรกิำรตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรซื้อขำยทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้พยีงเท่ำทีม่คีวำมจ ำเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อื
ว่ำบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

     3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

  3.1. ช่องทำงกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

  - บรษิทัจดักำร 

  - ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

  - หรอืวธิกีำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
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3.2. รำยละเอยีดช่องทำงกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

3.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

3.4.1     กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิหรอืเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดักำร
และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลำท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต) 
พรอ้มเอกสำรประกอบกำรขำยคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหรอืสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทำงโทรสำรไปยงับรษิัทจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนจะต้องน ำส่งค ำสัง่ขำยคืนพร้อมเอกสำรประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตจำกบรษิัท
จดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถึงเวลำ 
15.00 น.  

ทัง้นี้ หำกวนัดงักล่ำวเป็นวนัทีไ่ม่สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บรษิัทจดักำร
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดต้ำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
นัน้ทีค่ ำนวณได ้ภำยใน 2 วนัท ำกำร (รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ช้เพื่อค ำนวณรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท ำกำรรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ) โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตอ้งสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิให้ผู้ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่
มลีักษณะในท ำนองเดยีวกับธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผล
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กระทบต่อกำรช ำระรำคำ เวน้แต่บรษิัทจดักำรไดร้บักำรผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต บรษิัทจดักำรจะช ำระเงนิให้ผู้ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณ
มูลค่ำและรำคำดงักล่ำวตำมที่ไดร้บักำรผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุน
ต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ และหรอืกรณีตำมขอ้ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” “กำรไม่ขำยหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” และ “กำรหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดักำรจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืโดยน ำเงนิค่ำขำยคนืดงักล่ำวเขำ้ฝำกในบญัชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีำรอื่นใดที่บรษิทัจดักำรยอมรบั 
เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต  ตำมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ควำมประสงค์ไว ้ตำม
รำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะจดัส่งใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน โดยทำงไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีกำรทีบ่รษิทัจดักำรเห็นสมควร หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ ำเนินกำรดงักล่ำว  

หรอืบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรให้มกีำรหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำร  

ในกรณีที่ไม่มรีำยละเอียดระบุในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ข้ำย
คนืหน่วยลงทุนตำมวธิีกำรในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขำยคนืได้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพจิำรณำ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวด้วยวิธีกำรที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรคนืเงนิดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดักำรได ้ 

เงื่อนไขในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ขำยคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดักำรไดร้บัและไดท้ ำรำยกำรรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนมจี ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบั
จ ำนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขำยคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนโดยมจี ำนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่ำหน่วยลงทุนสูงกว่ำขอ้มลูที่
ปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวมผีลท ำใหห้น่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำหรอืมจี ำนวนต ่ำกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ (ถ้ำม)ี บรษิทัจดักำร
จะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วย
ลงทุน    

หำกบรษิัทจดักำรจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขี ัน้ต ่ำดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะติด
ประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร
และ ณ สถำนที่ติดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต ทรำบ 

2.  บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบียนจะยกเลกิจ ำนวนหน่วยลงทุนทีท่ ำรำยกำรขำยคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของค ำสัง่ขำยคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดักำรไดร้บักำร
ผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. บรษิทัจดักำร
หรอืนำยทะเบยีนจะยกเลกิจ ำนวนหน่วยลงทุนทีท่ ำรำยกำรขำยคนืสมบูรณ์แลว้ตำมวรรค 1 ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัทีเ่สรจ็สนิกำรค ำนวณดงักล่ำว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผู้ถอืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดักำรอำจ
ช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ 
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ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมก ำหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นำยทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัรบัซื้อ
คนื หรือโดยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดักำรได้รบักำรผ่อนผนั
ระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นำยทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณมลูค่ำและรำคำดงักล่ำวตำมทีไ่ดร้บักำรผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท ำกำรของ
ผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ ำเนินกำรน ำส่ง และหรอืกรณีตำมขอ้ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” 
“กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน” และ “กำรหยุดรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” 

บรษิทัจดักำรและนำยทะเบียนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต 
โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอยีดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ี่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำร
จะปิดประกำศรำยละเอียดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจดักำรและ ณ 
สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบรษิัทจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท ำกำรทุก
แห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น 
กำรเพิม่เตมิวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กำรบริกำร ธุรกรรมที่ใช้วิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

- กำรขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี 

- บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(telebanking) (ถำ้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  

โดย กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.2  กำรขำยคนืหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้

3. กรณีผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ขำยคนืและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด ำเนินกำรขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว  

ทัง้นี้ ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ขำยคนืตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดใหบ้รษิทัจดักำรภำยใน 3 วนันับแต่
วนัที่มกีำรส่งค ำสัง่ขำยคนืทำงโทรสำรนัน้ และหำกบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ขำยคนืทำงโทรสำรของผู้สัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุนแล้ว หำกขอ้มูลทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดักำรไม่ไดร้บัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำง
โทรสำร  

4.  บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อควำมเหมำะสม หรอืเพื่อ
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ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอียดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน   

5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำ  

6.  บรษิทัจดักำรจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน”  “กำรหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลำในกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่ำง
จำกที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นกำรชัว่ครำว อนัเน่ืองจำกมกีำรเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลำ
ในกำรใหบ้รกิำรของผูใ้ห้บรกิำรตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรซื้อขำยทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้พยีงเท่ำทีม่คีวำมจ ำเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่ำบรษิทัจดักำรกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลำในกำรรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท ำกำร 

3.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรบัซื้อคนื:  

3.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทุน: ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ  

3.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ  

3.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1. บรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 
7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดักำรจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณตีำมขอ้ “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่
ขำยคนืหน่วยลงทุน” “กำรหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธิในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

   4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม:   

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมำจำกกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำร
ของบรษิทัจดักำรจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขในหวัขอ้กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้
แรก หรอืหวัขอ้กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น  

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกบรษิทัจดักำรอำจเปิดใหบ้รกิำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะตดิ
ประกำศรำยละเอยีดล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิำร ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

     4.1 วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน   

   กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรในช่วงระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขในหวัขอ้กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้กำรเสนอขำย
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก หรอืหวัขอ้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทั
จดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

       2)    ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร    
       มำยงักองทุนนี้สำมำรถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย  
       เปิดบญัชกีองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดที ่ 
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บรษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ในวนั และเวลำท ำกำร 
หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต และสำมำรถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรำยละเอยีดในค ำสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี พรอ้มเอกสำรประกอบกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทั
จดักำรไดท้ ำรำยกำรสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทั
จดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะยกเวน้ขอ้ก ำหนดเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

 (ส ำหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบักำรเปิด
บญัชกีองทุนรวมตำมหวัขอ้ กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น)  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร สำมำรถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรำยละเอยีดในค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดที่
บรษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลำ
ท ำกำร หรอืช่องทำงอื่น ทีบ่รษิทัจดักำรอำจแจง้เพิม่เตมิในอนำคต) พรอ้มเอกสำรประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงนิทีไ่ด้
จำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงนี้ ไปช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด เมื่อบรษิทัจดักำรไดท้ ำ
รำยกำรสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะ
อนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

   4.2 วนัเวลำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำรในช่วงระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตำมวนั เวลำในหวัขอ้กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหัวขอ้กำรเสนอขำย
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก หรอืหวัข้อกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกบรษิัท
จดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

2)  ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตำมเงื่อนไขวนัเสนอขำยหน่วย
ลงทุนระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดักำรก ำหนดใหว้นัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศของ
กองทุนต่ำงประเทศที่ลงทุนและวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน (ถ้ำมี) และวนัท ำกำรที่บริษัทจดักำรไม่ได้รบั
ผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุนต่ำงประเทศทีล่งทุน (ถำ้ม)ี  

ทัง้นี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิัทจดักำร และ/หรอืผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกผู้สนใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตำมเงื่อนไขวนัขำยคนืหน่วยลงทุน
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15.00 น.  

บรษิัทจดักำรก ำหนดใหว้นัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของประเทศของ
กองทุนต่ำงประเทศที่ลงทุน และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำมี) และวนัท ำกำรที่บรษิัทจัดกำรไม่ได้รบั
ผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุนต่ำงประเทศทีล่งทุน (ถำ้ม)ี  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    40 

ทัง้นี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ/หรอืผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

   4.3  รำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

รำคำขำยหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน ทีค่ ำนวณได้ภำยใน 2 วนัท ำกำร หลงัจำกวนัท ำ
กำรทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัค ำสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิ
ค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง และไดท้ ำรำยกำรสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

รำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค ำนวณรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ค ำนวณได้ภำยใน 2 วนัท ำกำร 
หลงัจำกวนัท ำกำรที่บริษัทจดักำรได้รบัค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ท ำ
รำยกำรสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำง
กองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร ในระยะแรก หำกบรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะ
ตดิประกำศทีบ่รษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขในกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทำงและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี ำนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่ำหน่วย
ลงทุนสูงกว่ำข้อมูลที่ปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีผลท ำให้หน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ต ่ำ (ถ้ำม)ี บรษิัทจดักำรจะถอืว่ำผู้
ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตำมจ ำนวนที่ปรำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลำยทำง  

ทัง้นี้หำกบรษิทัจดักำรจะเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะตดิประกำศ
รำยละเอียดกำรให้บรกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ทรำบ  

2.  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หำกไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมอตัรำและวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน 
โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของ
บรษิัทจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น กำรเพิม่เติม
วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 1.1  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กำรบรกิำรธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  

- กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี 

- บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(telebanking) (ถำ้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต 

โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.2 กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้ 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อควำมเหมำะสม โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำ 30 
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วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 3. บรษิทัจดักำรจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้“กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” และ “กำรหยุดรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 
หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำให้
เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดกำรหรือกองทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด ำเนินกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนกำรด ำเนินกำร 
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ภาคผนวก 3 

             ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

                    1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  
 บรษิทัจดักำรจงึอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
 หรอืหลำยอย่ำงตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ใน 
 กรณทีีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภท 
 หรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น  

    ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงนิใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร  

1.2 สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำร
ได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีถู่กต้องครบถว้นและมกีำรปรบัปรงุเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ บลจ. สำมำรถเขำ้ถงึไดเ้พื่อ
น ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท ำตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล  

  2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1.  

 2.1 ในกรณทีีเ่ป็นกำรลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรคำ้ B/E หรอื P/N ดงักลำ่วตอ้งมกีำร
รบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.1.2 ธนำคำรออมสนิ  

2.1.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

2.1.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

2.1.5 ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2.1.6 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

 2.1.7 ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

 2.1.8 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7  

 ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ ำนวน  
 รวมถงึดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

     2.2 กำรลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

 2.2.1 SN มกีำรจ่ำยผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตำมทีร่ะบุใน
ส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2 หำกกำรลงทุนใน SN จะมผีลท ำใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน
สำมำรถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึง่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ำมำรถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนกำรลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีำรเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบักำรลงทุนทีอ่ำจท ำใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่ำวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 
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2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก ำหนดหำ้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสำมำรถไถ่ถอน SN ดงักล่ำว
ก่อนครบอำยุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขำยในประเทศ บลจ. ตอ้งด ำเนินกำรจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนกำร
ลงทุน 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทำ้ยของแต่ละ
เดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ. ใหค้ ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมภำยในวนั
ท ำกำรถดัไป   

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ SN อย่ำงมนีัยส ำคญั ใหผู้อ้อก SN ค ำนวณและแจง้
มลูค่ำยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ควำมในวรรคหนึ่งไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่ 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงันี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย 

1.1   กรณเีป็นหน่วย CIS  

1.1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2   ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่ำวตอ้งมนีโยบำยกำรลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บักำร
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง)  

1.1.2.1   มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้

1.1.2.2  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

                       1.2   กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขำยใน SET 

   ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของผูร้บัฝำก ดงันี้ 

1.ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.ธนำคำรออมสนิ  

3.ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

4.ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

6.ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
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7.ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8.ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

9.สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

10.สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

กำรลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1  ธนำคำรพำณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

2. ตรำสำรทีใ่ชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำร ดงันี้ 

2.1  ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณเีป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งม ีcredit rating 
อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนำคำร
ทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพนั ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงันี้ 

2.4.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 
ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5  ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูรำคำทีน่่ำเชื่อถอื
และอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดงันี้ 

2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating 
ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตรำสำรหนี้ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลรำคำที่
น่ำเชื่อถอืและอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating 
ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
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2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัสิ ำหรบักำรลงทุนใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื 
TSFC 

4.2  หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อไปขำยหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1  เป็นกำรขำยหรอืโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว 

4.2.2  เป็นกำรขำยตำม repo ทีเ่ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว่์ำดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรกูย้มืเงนิในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญำ ตอ้งมมีลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวธิกีำร 
ดงันี้  

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ > (รำคำซื้อ x (1 + discount rate)) 

ทัง้นี้ รำคำซื้อ = รำคำทีก่องทุนช ำระใหแ้ก่คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นค่ำซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตรำสำรตำม  

reverse repo  

4.4  กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1  มลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ > (มลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2  ในกรณีทีม่ลูค่ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน (1) บรษิทัจดักำรตอ้งเรยีก
ใหคู้่สญัญำโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีส่ำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่
กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อและทรพัย์สนิทีโ่อนมำดงักล่ำวเป็นไปตำม
วธิกีำรดงักล่ำว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่ลูค่ำหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อลดลงกว่ำสมกำรใน ขอ้ 
4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ำมสมกำรใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั มี
มลูค่ำน้อยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท หรอืไม่เกนิ 
5% ของรำคำซื้อ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และมกีำรก ำหนดเรื่องดงักล่ำวไวใ้นสญัญำซึง่ไดก้ ำหนด
โดยพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดักำรจะไม่ด ำเนินกำร
ตำมขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  กำรค ำนวณมลูคำ่ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี้ 

4.5.1  ค ำนวณจำกรำคำซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีำรค ำนวณ 

4.5.2  ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรอืค ำนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบั
คู่สญัญำรำยเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนี้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำก
หลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตำม 4.4.2 (ถำ้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจำก reverse repo 
รำยกำรอื่นได ้

4.6  discount rate ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ 
หลกัทรพัย ์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
   การลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญำ ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญำดงักลำ่วกระท ำ
กำรในฐำนะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถประกอบธุรกจิหรอืด ำเนินกจิกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย 
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1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนำคำรพำณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  Non-retail PF 

1.10  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. กำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 

3.1  ด ำเนินกำรใหม้กีำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนัจำกผูย้มืเพื่อเป็นประกนักำรใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. หรอื
ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตรำสำรหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืค ้ำประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนักำรคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีำยชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบำยกำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด ำเนินกำรใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรอืด ำเนินกำรโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้
บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนี้เอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขำยต่อหรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนั
นัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ ำเงนิสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย์ หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
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3.5.2  บตัรเงนิฝำกหรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝำก หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดงันี้ 

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

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตรำสำรภำครฐัไทย 

3.5.4  reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำทีม่ลีกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง 
ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้

1.2  อตัรำดอกเบีย้ 

1.3  อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค ำ 

1.6  น ้ำมนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตวัแปรตำม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.7 

1.9  underlying อื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ในกรณีที ่derivatives อำ้งองิกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำทีอ่ำ้งองิดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (Spot Price) 
หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้  ทัง้นี้ รำคำของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพร่หลำยดว้ย 

2. เงื่อนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำร 

2.2  เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย.์ 
ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขำย derivatives หรอืผูค้ำ้ derivatives 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรส่งมอบสนิคำ้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้ำทีส่่งมอบสนิคำ้นัน้กต็ำม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่ำง 
ๆ ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของดชันี 
ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมกีำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้ำหนัก ≤ 20% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้ำหนัก ≤ 35% ของน ้ำหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

กำรพจิำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิ หรอืเป็นดชันีรำคำทองค ำหรอื
น ้ำมนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรอืสญัญำ
นัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและท ำหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงอสิระจำก บลจ. ทัง้นี้ หำกปรำกฏ
ว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย 

3.4  มกีำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนสื่อทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอย่ำงทนัเหตุกำรณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำง
ดงันี้ 

3.5.1  รำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ของสนิคำ้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคำ้โภคภณัฑท์ีค่ ำนวณจำกรำคำปัจจุบนัหรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของสนิคำ้โภคภณัฑ์
สนิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง 

3.5.3  รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีอ่ำ้งองิกบัดชันีสนิคำ้โภคภณัฑ์ตำมขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งองิจำกรำยงำนของหน่วยงำนรำชกำร
ของประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที ่บรษิทัจดักำรแสดงใหเ้หน็ไดว่้ำ
วธิกีำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

4. หลกัเกณฑ์กำรจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องในจ ำนวนทีเ่พยีงพอต่อภำระทีก่องทุนอำจ
ตอ้งช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลำทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดควำมเสีย่ง กำรลงทุนใน 
derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดักำร ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทำ้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ.  ใหค้ ำนวณและแจง้มลูค่ำ
ยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนีัยส ำคญั ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณ
และแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทนัท ี

6.3  คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษิทัจดักำรรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives บรษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 

7.2  เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำทีอ่ยู่ในฐำนะ
ผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระผกูพนัทีจ่ะต้องช ำระเงนิตำมขอ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งครบก ำหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก ำหนดตำมปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่ำ obligation จะมเีพยีงรำยกำรเดยีว (Single 
Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสีย่งมี
หน้ำทีช่ ำระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to 
Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation 
ซึง่จะมกีำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสนิทรพัย์รำยนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งของสนิทรพัยอ์้ำงองิที่
เกดิจำกกำรลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจำกสนิทรพัย์อำ้งองิ โดยผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระ
ผกูพนัทีจ่ะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงทีห่รอือตัรำลอยตวัทีอ่ำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ตำมทีจ่ะตกลงกนั 
และส่วนทีล่ดลง (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ เพื่อแลกกบักำรทีผู่ซ้ื้อประกนัควำมเสีย่ง
จะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนั
ควำมเสีย่ง จนกว่ำจะเกดิ credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมทีส่ ำนักงำนยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมำยอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก ำหนดทีท่ ำใหส้ทิธทิีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนี้หรอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที ่credit derivatives 
นัน้อำ้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก ำหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 
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กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อยหรอืกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชพี ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบัติและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์  ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกับ
ขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขำ้ผูกพนัตำมขอ้ตกลงกบักจิกำรเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนเขำ้ผูกพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะลงทุน 

                       2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่ำงประเทศ 

บรษิทัจดักำรจงึอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรอืหลำยอย่ำงตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ใน
กรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอื
ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรหรอืสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรอืสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรอืเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศ
ทีม่หีน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมำชกิสำมญัของ IOSCO หรอืทีม่กีำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิ WFE หรอืเป็นตรำสำรของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขำยใน GMS 

             ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงนิใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่ำงประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  

1.1  ไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร  

1.2  สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้ี
กำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคนืผูอ้อก
ตรำสำรได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ บลจ. สำมำรถเขำ้ถงึได้
เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท ำตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรคำ้ B/E หรอื P/N ดงักล่ำวตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2.1.2  ธนำคำรออมสนิ  

2.1.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

2.1.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

2.1.5  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ ำนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2 กำรลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1 SN มกีำรจ่ำยผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives 
ตำมทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
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2.2.2 หำกกำรลงทุนใน SN จะมผีลท ำใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึง่ก ำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สำมำรถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนกำรลงทุน บลจ. 
ตอ้งจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรลงทุนทีอ่ำจท ำใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่ำวไวใ้น
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก ำหนดห้ำมเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสำมำรถไถ่ถอน 
SN ดงักล่ำวก่อนครบอำยุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขำยในต่ำงประเทศ  ต้องปรำกฎว่ำ SN นัน้มรีำคำปรำกฏในระบบขอ้มูลที่
น่ำเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิำกล และ บลจ. ต้องด ำเนินกำรจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนกำรลงทุน 

2.2.4.1 ให้ผูอ้อก SN ส่งรำคำทีเ่ป็นมูลค่ำยุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจำกวธิกีำรค ำนวณ เดยีวกบัที่ใช้
ในกำรค ำนวณรำคำทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่ำเชื่อถอืดงักล่ำว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทำ้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ. ใหค้ ำนวณ
และแจง้มลูค่ำยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ SN อย่ำงมนีัยส ำคญั ให้ผูอ้อก SN ส่ง
รำคำทีเ่ป็นมลูค่ำยุตธิรรมของ SN มำยงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :   ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  และหน่วย property ในต่างประเทศ  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศ ทีก่ ำกบัดูแล
ด้ำนหลักทรพัย์และตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  หรอืเป็น
หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศที่
เป็นสมำชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ทีเ่ป็น
สมำชกิสำมญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ  กองทุน CIS ต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวต้องอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดูแล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำร
ส ำหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรำยย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศที่ก ำกบัดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมมีำตรกำรให้ควำมคุม้ครองผูล้งทุน อย่ำงเพียงพอ  
ทัง้นี้ ตำมรำยชื่อประเทศทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดงักล่ำวตอ้งมกีำรจ ำกดั
กำรกู้ยมืไวเ้ฉพำะกรณีมเีหตุจ ำเป็นในกำรบรหิำรสภำพคล่องเป็นกำรชัว่ครำวเท่ำนัน้ และมนีโยบำย
กำรลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค ำที่
ลงทุนในทองค ำแท่ง) 

1.1.4.1 มีกำรลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั ้น  ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไม่ใช้กับกรณี
ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
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1.1.4.2 มีกำรลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สนิซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สำมำรถลงทุนได้ และเมื่อน ำทรพัย์สินที่ไม่สำมำรถลงทุนได้มำ
ค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่ำว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณี
ที่มคีวำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
โดยก่อนกำรลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล เหตุผลควำมจ ำเป็นและค่ำธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในลกัษณะดงักล่ำวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกต่ำงประเทศ ดงันี้ 

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  

2. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

3. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 : ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 

ส่วนท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 

ส่วนท่ี 6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง 
ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้

1.2  อตัรำดอกเบีย้ 

1.3  อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค ำ 

1.6  น ้ำมนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตวัแปรตำม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.7 

1.9  underlying อื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้องเป็นรำคำปัจจุบัน (spot 
price) หรือรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้  ทัง้นี้  รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพร่หลำยดว้ย 
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2. เงื่อนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำร 

 2.2  เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บั
อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้น
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมำชกิสำมญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมำชกิของ WFE  

2.3  ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรส่งมอบสนิคำ้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้ำทีส่่งมอบสนิคำ้นัน้กต็ำม 

3.   หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

       ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่ำง 
ๆ ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของ
ดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมกีำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้ำหนัก ≤ 20% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้ำหนัก ≤ 35% ของน ้ำหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

กำรพจิำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิ หรอืเป็นดชันีรำคำทองค ำหรอื
น ้ำมนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรอื
สญัญำนัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและท ำหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงอสิระจำกบรษิทั ทัง้นี้ หำก
ปรำกฏว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย 

3.4  มกีำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนสื่อทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอย่ำงทนัเหตุกำรณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำง
ดงันี้ 

3.5.1  รำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ของสนิคำ้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคำ้โภคภณัฑท์ีค่ ำนวณจำกรำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures 
price) ของสนิคำ้โภคภณัฑส์นิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง 

3.5.3  รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีอ่ำ้งองิกบัดชันีสนิคำ้โภคภณัฑ์ตำมขอ้ 3.5.2 
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3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งองิจำกรำยงำนของหน่วยงำนรำชกำร
ของประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที ่บรษิทัจดักำรแสดงใหเ้หน็ไดว่้ำ
วธิกีำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

4. หลกัเกณฑ์กำรจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภำพและมสีภำพคลอ่งในจ ำนวนทีเ่พยีงพอต่อภำระทีก่องทุนอำจ
ตอ้งช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลำทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดควำมเสีย่ง กำรลงทุนใน 
derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดักำร ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุติธรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทำ้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ.  ใหค้ ำนวณและแจง้มลูค่ำ
ยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนีัยส ำคญั ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งค ำนวณ
และแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทนัท ี

6.3  คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษิทัจดักำรรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives บรษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 

7.2  เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำทีอ่ยู่ในฐำนะ
ผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช ำระเงนิตำมขอ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งครบก ำหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก ำหนดตำมปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่ำ obligation จะมเีพยีงรำยกำรเดยีว (Single 
Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสีย่งมี
หน้ำทีช่ ำระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to 
Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation 
ซึง่จะมกีำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสนิทรพัย์รำยนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเสีย่งของสนิทรพัยอ์้ำงองิที่
เกดิจำกกำรลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจำกสนิทรพัยอ์ำ้งองิ โดยผูข้ำยประกนัควำมเสีย่งมภีำระ
ผกูพนัทีจ่ะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงทีห่รอือตัรำลอยตวัทีอ่ำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ตำมทีจ่ะตกลงกนั 
และส่วนทีล่ดลง (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ เพื่อแลกกบักำรทีผู่ซ้ื้อประกนัควำมเสีย่ง
จะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถำ้ม)ี ของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนั
ควำมเสีย่ง จนกว่ำจะเกดิ credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมทีส่ ำนักงำนยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
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7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมำยอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก ำหนดทีท่ ำใหส้ทิธทิีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนี้หรอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที ่credit derivatives 
นัน้อำ้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก ำหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 

ส่วนท่ี 7:  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีที่เป็นกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รำยย่อยหรอืกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์  ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกับข้อก ำหนดส ำหรบั 
ตรำสำร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้ำผูกพนัตำมข้อตกลงกบักจิกำรเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนเขำ้ผกูพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะลงทุน 

 3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดักำรจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตำมทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บรษิัทจดักำรจะลงทุนให้เป็นไปตำมประกำศที่
แกไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
      แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมลีกัษณะ

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำลเป็น 
      ประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผูกพนัมี
ภูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่
ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม

กฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำมแบบ

แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระ < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั

กำรเงนิ  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำด และขนำดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณทีีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้ง

ขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ  
(แตไ่ม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุที่
อำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.2   ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แตไ่ม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิ
ถอนหุน้ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 
6.4   ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตรำสำร Basel lll 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

  6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำด  
   ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

  6.4.3.2 ผู้ อ อกมีก ำรเปิ ด เผยข้อ มู ล เป็ น กำรทั ่ว ไป โด ยม ี
   รำยละเอียดตำมแบบรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย 
  หลกัทรพัย ์

ไมเ่กนิอตัรำดงันี้ แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10% หรอืน ้ำหนักของทรพัยส์นิ 
        ทีล่งทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
  6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397   

วนั นับแต่วนัทีล่งทุนและไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2 ผูม้ภีำระผูกพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคล    
ดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย  

 เป็นสมำชกิ 
6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะ  

    ท ำนองบุคคลตำมขอ้ 6.4.4.3.1 –6.4.4.3.2 
 6.4.4    ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investemnt gade 

 6.6.1 Reverse repo 
 6.6.2 OCT Derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
      6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยใน

กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด
ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

      6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำยกำรลงทุนในกจิกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private 
equity ทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 
1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริมทรัพย์  หรือสิทธิกำรเช่ำแล้วแต่กรณี 
(Diversified Fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมำยเหตุ ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    58 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน :  

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิกำรเดยีวกนั
หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่ำว  

  

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark  
      + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ติบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่
รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ 
ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม reverse repo หรอื 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ี เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยุ
โครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุ
กองทุน 

-   อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ำยุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ 
เฉพำะ MF ทีม่ ีอำยุโครงกำร ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 เดอืน  

2.4   total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

(ขอ้นี้ไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน B/E P/N 
SN เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ทีม่อีำยุไม่เกนิอำยุกองทุนหรอืรอบกำรลงทุน
ของกองทุน หรอืมกีำรลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้งกบั
อำยุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตรำสำรตำม 5.1 
และ 5.2 ทีม่ ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating ดงันี้ 

5.1  ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีม่ลีกัษณะตำม 5.1  5.2  5.3 
และ 5.5 ของขอ้ 5 หรอื 6.4.3  6.4.4 และ 6.4.5 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity 
limit) 

5.2  ตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะตำม 6.5.2 และ 6.5.3 ของขอ้ 6  ในสว่นที ่1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ  ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity 
limit) 

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1   กำรเขำ้ท ำธุรกรรม  
derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรลด
ควำม (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2   กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อกำร
ลดควำมเสีย่ง (non-
hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ำกดั net exposure ทีเ่กดิจำกกำรลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

  6.2.2  กรณีกองทุนมกีำรลงทุนแบบซบัซอ้น จ ำกดั net exposure ทีเ่กดิจำกกำร ลงทุนใน  
         derivatives โดยมลูค่ำควำมเสยีหำยสงูสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตอ้ง 
         เป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่ำของ VaR ของ benchmark 

หมำยเหตุ: “กำรลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมำยควำมว่ำ  กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื 

กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่คีวำมซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทั
รวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร 2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรำสำร
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอื 

ตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

รำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั รอบระยะเวลำบญัชลี่ำสุด  

      ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้ สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบัญชีถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำ
หนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิล่ำสุด
ดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมูลทีม่กีำรเผยแพรเ่ป็นกำร
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มหีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลี่ำสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ใน
กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรทีอ่อกใหม่และม ี
credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้  เวน้แต่
กรณทีีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เกิน  1 ใน  3 ขอ งจ ำน วนห น่ วย  CIS ทั ้งหมดของ MF หรือกองทุ น  CIS 
  ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

  (1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย 
        ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน  
        (1.1)  มขีนำดเลก็  
        (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
        (1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้  เว้น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน  

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  
เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน  

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private equity 

หมำยเหตุ: *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีผู่อ้อกตรำสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิตำม
มำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมภำคผนวก 5 แห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน เรื่อง กำรลงทุนของกองทุน 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้ำด
คุณสมบตัใินกำรเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขำดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2)  จ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่ำ 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขำดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดแล้ว บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่ำว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ ำหน่ำยทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรำยงำนต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่ำว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตำม (2) บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลตำมวรรค
หนึ่ง พรอ้มสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นับแตว่นัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำม อตัรำส่วน
กำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจำกกำรลงทุนเพิม่ บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัทีก่ำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจน จดัเก็บส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดเวน้แต่
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 5 
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(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลำดงันี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภำยใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรพัย์สนิ 
ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ตำมขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภำยใน 90 วนันับแต่วนัสุดทำ้ยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดแล้ว บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สินดงักล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนได้ และจดัส่ง
รำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดตำม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิัทจดักำรต้องจดัท ำ
รำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(concentration limit) ตำมที่ก ำหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจำกกำรปฏบิตัติำม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดักำรต้อง
ด ำเนินกำรดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ ำนวนทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุน เวน้แต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยไดร้บักำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำน 

(ข)  ลดสดัส่วนกำรถอืหุ้นหรอืลดกำรมอี ำนำจควบคุม หรอืยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิเป็นหุ้นของ
บรษิทัจดทะเบยีน และกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่ำวเป็นผลให้กองทุนได้มำหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขำ้มจุดทีต่อ้งท ำค ำเสนอซื้อ 

ควำมในข้อ 2 มิให้น ำมำใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่ำงประเทศที่ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณ ี

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
หำกปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมควำมมสี่วนไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 

(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2) หำ้มมใิห้แก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรเพื่อขยำยวงเงนิส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่ำวที่ไดจ้ดทะเบียน
ไวก้บัส ำนักงำนแล้ว จนกว่ำกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุนทีก่ ำหนด 

(3) ในกรณีที่มกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่มผีู้รบัผดิชอบกำรบรหิำรจดักำรกองทุน
ดงักล่ำวเป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม และมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นใด
จำกกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้ำซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่ำงประเทศ ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุน
รวมแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่ำว รวมถงึเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ในกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยนัน้ ภำยใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(4) ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตำมที่ก ำหนดแล้ว ให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจดัท ำรำยงำนข้อมูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีอ่ตัรำสว่นกำรลงทุนเป็นไปตำมทีก่ ำหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
หำกปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมควำมมสี่วนไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 
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(1) ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 (1) และ (4) 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลำ 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(3) หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถแก้ไขอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้ใหจ้ดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักล่ำว รวมถงึวนัทีอ่ตัรำส่วนเป็นไปตำมทีก่ ำหนด และจสั่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมข้อ 4 (2) เมื่อครบระยะเวลำตำม (2) แล้วหำกบรษิัทจดักำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถแก้ไขได ้
ห้ำมบรษิัทจดักำรกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่
ก ำหนด” 

ในกรณีที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถแก้ไขอัตรำส่วนกำรลงทุนได้ ห้ำมมิให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนด และให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจดัท ำ
รำยงำนตำมขอ้ 4(3) พรอ้มสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 4 (2 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรอืขอ้ก ำหนดทีส่ำมำรถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรอืขอ้ก ำหนดทีส่ำมำรถลงทุนได ้บรษิทัอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่ำวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธจิำกกำรเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตำม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธติำม (1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรบรจิำค 

ในกรณีทีม่กีำรลงทุนตำมขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำให้บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดักำรมคีวำมเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ใหบ้รษิทัจดักำร
สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยต้องค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินกำรของบรษิัทจดักำรในเรื่องดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลำทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวทัง้นี้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร หรอืวธิกีำรอื่นๆ ตำมทีบ่ลจ.ก ำหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ ำใหม้กีำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

1.2 ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรอืด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ข
สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ทัง้นี้ทำงบรษิทัจดักำรจะไม่นับช่วงเวลำระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอื
ในช่วงระยะเวลำทีก่องทุนจ ำเป็นต้องรอกำรลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท ำกำรขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีำรโอนยำ้ย
กองทุนจ ำนวนมำก ซึง่มรีะยะเวลำไม่เกนิ 10 วนัท ำกำร ทัง้นี้ยงัตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส ำคญั 
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ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรตอ้งจดัใหม้วีธิกีำรในกำรใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในกำรที่
จะออกจำกกองทุนรวมก่อนทีก่ำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีำรดงักล่ำวต้องมรีะยะเวลำเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดักำรต้องงด
เกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบก ำหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 
 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

(ประจ าปี 2566) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่2 มกรำคม วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ และ

ไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่16 มกรำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่6 กุมภำพนัธ์  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ์  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่6 มนีำคม  วนัมำฆบูชำ 
วนัที ่17 มนีำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่6 เมษำยน  วนัพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวนัทีร่ะลกึมหำจกัรบีรมรำชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่10 เมษำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่13 เมษำยน  วนัสงกรำนต ์            
วนัที ่14 เมษำยน  วนัสงกรำนต ์            
วนัที ่1 พฤษภำคม  วนัแรงงำนแห่งชำต,ิ วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่4 พฤษภำคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่5 พฤษภำคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่29 พฤษภำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่5 มถิุนำยน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สุทดิำ พชัรสุธำพมิลลกัษณ  

พระบรมรำชนิี และวนัวสิำขบูชำ, วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่19 มถิุนำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่3 กรกฎำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่4 กรกฎำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่28 กรกฎำคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลง

กรณ พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหำคม  วนัอำสำฬหบูชำ 
วนัที ่7 สงิหำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่14 สงิหำคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิติิ ์พระบรมรำชนิีนำถ  

พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชำติ 
วนัที ่4 กนัยำยน  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่9 ตุลำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่13 ตุลำคม วนัคล้ำยวนัสวรรคต พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช  

บรมนำถบพติร 
วนัที ่23 ตุลำคม  วนัปิยมหำรำช 
วนัที ่30 ตุลำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่10 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่23 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

(ประจ าปี 2566) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่24 พฤศจกิำยน วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
วนัที ่5 ธนัวำคม วนัคล้ำยวนัพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลย

เดชมหำรำช บรมนำถบพติร วนัชำต ิและวนัพ่อแห่งชำต ิ
วนัที ่11 ธนัวำคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่22 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่25 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่26 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่29 ธนัวำคม  วนัหยุดท ำกำรของประเทศไอรแ์ลนด์ 
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ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 
 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดัหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.pincipal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
ชั ้น  16  ถนนหลังสวน  แขวงลุ ม พิ นี   เขตปทุ มวัน  ก รุงเทพฯ  10330 โท รศัพท์  : 0-2686-9500 ห รือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงิน
ดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

        รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.co.th 


