
 

 

 

 

 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ

ตนเองด้วย 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก

สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนอ่ืน 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกัน

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่

ละขณะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํ่ากว่า

เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง ทาํให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่า

กองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจาํนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยุทธ์

การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จ ัดการกองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคา

ลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีคาํสัง่ไว ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

Principal Global Silver Age Fund (PRINCIPAL GSA) 
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 สรปุข้อมูลกองทุน 

1.     ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

  ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 

(Principal Global Silver Age Fund, PRINCIPAL GSA)  

ประเภทโครงการ กองทนุตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบายการลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว CPR Invest – Global Silver Age (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลกัมวีตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณ (ยา, 

อุปกรณ์การแพทย์, การให้บรกิารทางการเงนิ ฯลฯ) โดยเลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มผีลการดําเนินงานด ี

(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) ตามเกณฑพ์จิารณา

ปัจจยัพื้นฐานและการพจิารณาในเชงิคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็

ตาม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน โดย

กองทุนบริหารและจัดการโดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศ

ลกัเซมเบริก์ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

กองทนุจะทําการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไม่กําหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้ 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่15 กนัยายน 2558 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

วนัที ่6 ตุลาคม 2558 

      
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทนุ 
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2.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

•    ผูท้ีส่ามารถรบัความผนัผวนทีก่องทุนหลกัไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนตํ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและทําให ้

 ขาดทุนได ้

•    ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ   

 ลงทนุในต่างประเทศได ้ 

•    บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

•     ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

4.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 2,500 ลา้นบาท  

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน  

•  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2559 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บักําไร

จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา

จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรพัย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา

แลกเปลีย่น และค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนอื่น 

• การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์

ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทนุอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนื

ตํ่ากว่าเงนิลงทนุเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทําให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่

กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจทําใหไ้ม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์ที่ลงทุนมี

ราคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามที่ได้

ประเมนิไว ้

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
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8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1) ดชันี MSCI World Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบั   

    ค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที ่ 

    คาํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

เน่ืองจากกองทุนหลกับรหิารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึง่เป็นการบรหิารแบบเฉพาะ จงึยงัไม่มดีชันีเปรยีบเทยีบเป็นการเฉพาะ ดงันัน้    

  กองทุนหลกัจงึไม่สามารถกําหนดตวัชี้วดัของกองทุนหลกัได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนหลกัจะใชด้ชันี  

MSCI World Net Total Return เป็นดชันีอา้งองิ (Reference Index) เพื่อเป็นตวัชี้วดัในการประเมนิผล และเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของ  

  กองทุนหลกั ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทุนหลกัอาจเปลีย่นแปลงดชันีเปรยีบเทยีบตามความเหมาะสม โดยมจํิาเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า 

     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศกองทุนหลกั 

และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. เป็นตน้ไป โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชาํระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ โดยทา่นสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อ 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 
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ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศ     

ทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน   

(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบั

การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    

ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

 9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. 

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศของกองทุน

หลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่า

ซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เกีย่วกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดย

ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขี ึน้และ
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ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง

จากราคารบัซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง  

 (3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื

ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             

ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. (ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.00 น. (ตามวนั/เวลารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน)  
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        ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบั

ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่

ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 

10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน

กรณีทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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(ก) มเีหตุจําเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปน้ี เกิดขึ้น ซึ่ ง   

   ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลูกคา้ได้ใน

สาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั

เน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ

จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําไดไ้ม่เกิน 3 

วนัทําการ 

(6)  อยู่ระหว่างดําเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุน

ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบั

คาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทํา

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท

จดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ

หรือคําสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่

ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย

หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน ณ ทีท่ําการทกุแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย

หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

    12.  การหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•    เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 

วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย

ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการ หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

  คืนหน่วยลงทุน 

•      ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัทําการ 

•      ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่

สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ

ระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทั

จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

14.  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•     ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

         Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.      ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

         กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

2.      ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ

ผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ส่งผลใหร้าคาของตรา

สารตา่งประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : CPR Invest – Global Silver Age ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CPR Invest – Global Silver Age จะเป็น

ผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณทัว่

โลก ซึง่จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษียณ

ในประเทศใดประเทศหน่ึงได ้ 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุน ที่จด

ทะเบยีนในต่างประเทศทัว่โลก กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ 

การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ไดม้ี

การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  

 ไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพ 

 คล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

 แน วท างก ารบ ริห ารค วาม เส่ี ยง  : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่ งเป็นผู้บ ริหารกองทุน  CPR Invest – Global Silver   

 Age จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็น

ดอลลารส์หรฐั จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า 

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่

ลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซิลเวอร์ เอจอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอื

เครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ 

การคลงั เพือ่คาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6.    ความเส่ียงจากการทําสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) 

มากกว่าหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่า

การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด

ความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่น
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มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัติาม

สญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร

พาณิชย ์

7.    กองทุนมีความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้

Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spreadที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย

ทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ

รกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและ

หรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุน

รวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณา

ใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อให้

สามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 

รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับ

เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอืน่ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทาํการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา

สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่มีการใช้

เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่

ไดดํ้าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อ

หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระดว้ยเชค็ที่เรยีกเก็บ

ไม่ไดนั้น้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
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4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงานก.ล.ต.

และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสําคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่

กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทําการ ที่มกีารใช้เครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที่

มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางตามข้อมูลที่

ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสําคญัอย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ

พิจารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคญั หรือเห็นว่าการใช้

เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคญั

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับกองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทนุรวมหรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน

หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

     กองทุนรวมทัว่ไป 

      เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคําสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 

period นัน้เช่นเดยีวกบัคําสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัที่ทํารายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 

ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ 
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Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี

นัยสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินNotice period 

สูงสุดที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรอื

ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องตา่ง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท

จดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่

และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทําได้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่

กองทนุรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช้ Notice 

period บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางตามขอ้มูลที่

ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะต้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตาม

ดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอืหน่วยลทุนเป็นสาํคญัอย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพจิารณาไม่ใช้

เครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบ

ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน

หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
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1. บรษิัทจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gateตามราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว RedemptionGate จะใชเ้ฉพาะ

วนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบั

หรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิทัจดัการกําหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย

ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั

ดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณากําหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ

คาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

สาํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 

รวมกบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสัง่รบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ส่ง

คาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสาํหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น

ออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและ

วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการ

รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอื

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate น้ี บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีด

วธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิRedemption Gate 

ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ในส่วนที่เหลอืได้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก

ยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย

บรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคํานึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของ

กองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพ

คล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง

กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 

ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้

Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูล

ทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัชําระเงนิจากคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น

ออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตาม

ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแล้วว่าคําสัง่

ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคญั หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความ

เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน

หลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

 dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตสุมผลว่า จําเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง 

   จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
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(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า    

    จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก 

การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ

ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 
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สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.    การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทนุจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทนุต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาํระ

ราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่งบรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบ

ของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นที่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2.    เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากดัสทิธ ิดงัน้ี 

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่

นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยเพยีงรายเดยีวจะ

นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู ่

3.    วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4.    ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5.    ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

•    ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6.    ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7.    การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8.    ภมิูลาํเนาเพ่ือการวางทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่มภีูมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการเป็น

ภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จาํนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,422,857,481.34 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

          5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  

                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   

                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

                                             บลจ. บวัหลวง จํากดั 

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

                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จํากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทนุตราสารหน้ีไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหน้ีใน   

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จํากดั 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร สํานักงาน ก.ล.ต. 

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

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

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารทํางาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทนุทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2561 - 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั 

พ.ศ. 2555 - 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2555       ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.ทสิโก ้จํากดั 

พ.ศ. 2552 - 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จํากดั 

พ.ศ. 2547 - 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207 
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นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จํากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

                  ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน

รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 

 1 ต.ค. 2564 – 

30 ก.ย. 2565  

ตัง้แต่วนัท่ี 

 1 ต.ค. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี 

 1 ต.ค. 2562 – 

30 ก.ย. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได ้(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 1.958 1.957 1.960 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61  1.605 1.604 1.607 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.032 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  0.321 0.321 0.321 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.094 0.071 0.083 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.011 0.010 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.027 0.019 0.015 

o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ-ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.053 0.040 0.018 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.001 0.004 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

0.036 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการ

ไม่ได)้ 

 

2.052 2.028 2.043 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือ

หน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.50 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนื 

หน่วยลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอใหน้ายทะเบยีนดําเนินการใดๆใหเ้ป็นกรณี

พเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 15.25 

• Portfolio Duration : ไม่มี 

• กองทนุน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -34.90 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลกัเซมเบริ์ก          107,096,744.62   103.01  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              3,241,489.65   3.12  

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ               727,913.36   0.70  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              1,628,377.01   1.57  

 หน้ีสนิอื่น  (8,729,200.84)  (8.40) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          103,965,323.80    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD 

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
   

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 3,969,403.01 3.82 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหต ุ:* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิ

ตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - - AA 3,241,270.26 3,241,489.65 

2 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - - AA 727,739.31 727,913.36 

 หมายเหต ุ: *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 

 

ผลการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจุบนัคอื 

1) ดชันี MSCI World Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ   

   เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท    

    ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

               * NAV ณ วนัที ่30 ก.ย. 2565 

   

    

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2565 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(6 ต.ค 58) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(24 มิ.ย. 65) 

6 เดือน 

(25 มี.ค. 65) 

1 ปี 

(17 ก.ย. 64) 

3 ปี 

(27 ก.ย. 62) 

5 ปี 

(29 ก.ย. 60) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.1161* 12.2345 13.2793 14.5675 10.8058 11.2880 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  

โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 
1.53% -7.32% -17.11% -22.40% 0.81% -0.31% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a -5.64% -20.36% -19.18% 6.96% n/a 
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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

รายละเอียดกองทุนหลกั 

ชื่อกองทุน    : CPR Invest – Global Silver Age 

ประเภท     : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ     : ไม่กําหนด 

วนัจดัตัง้กองทนุ     : 29 กนัยายน 2558  

จดทะเบยีนประเทศ    : ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน    : USD 

วนัทําการซือ้ขาย     : ทุกวนัทําการของธนาคารในลกัเซมเบริก์ หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูดู้แล   

  ผลประโยชน์ตกลง  

บรษิทัจดัการ      : CPR ASSET MANAGEMENT 

Trustee    : CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

นโยบายการลงทุน               : กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่ม

ประชากรวยัเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย,์ การใหบ้รกิารทางการเงนิ ฯลฯ)  โดยเลอืก

ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ผีลการดําเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยุโรป, 

ประเทศญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและการ

พจิารณาในเชงิคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม 

กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทุน เน่ืองจากกองทุนลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากการเติบโตของ

กลุ่มประชากรวยัเกษียณ ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทัง้หมดตามดชันีเปรยีบเทียบ ดงันัน้ที่

ไดผ้ลการดําเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดชันีเปรยีบเทยีบในบางขณะกองทุนอาจ

ลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอร์ตการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management และอาจลงทุนในสัญ ญ าซื้ อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลย

พนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

การจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 5% (ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    : ไม่เกนิ 0.60% ต่อปี 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้      : การสัง่ซื้อครัง้แรก 10,000 shares   

   : การสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000 shares 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)     : MSCI World Net Total Return Index 

เน่ืองจากกองทุนหลกับรหิารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึ่งเป็นการบรหิารแบบเฉพาะ จงึยงัไม่มดีชันีเปรยีบเทยีบเป็น

การเฉพาะ ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึไม่สามารถกําหนดตวัชี้วดัของกองทุนหลกัได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนหลกัจะใชด้ชันี MSCI World 

(Net Dividends Reinvested) เป็นดัชนีอ้างอิง (Reference Index) เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล และเปรียบเทียบผลการ
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ดําเนินงานของกองทุนหลกั ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทนุหลกัอาจเปลี่ยนแปลงดชันีเปรยีบเทยีบตามความเหมาะสม โดยมจํิาเป็นต้องแจง้ให้

ผูถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า 

กองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และ

เป็นกองทุนที่จัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(Hedge Fund) 

รายละเอียดของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่าน

สามารถดูขอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่Website: www.cpr-am.lu/retail/product/view/LU1584064890 

*ตัง้แต่จัดตัง้กองทุนจนถึงวันที่ 25 ก.ค.2560 ลงทุนในกองทุนหลัก Amundi HK-Global Ageing Planet Opportunities Fund 

*ตัง้แต่วนัที ่26 ก.ค. 2560 เป็นตน้ไปลงทุนในกองทุนหลกั CPR Invest – Global Silver Age 

 

ผลการดาํเนินการย้อนหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

          ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

          Source : Fund Fact Sheet of Master Fund, data as of 30 September 2022 
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ภาคผนวก 2 

                      1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

                      1.1     การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุน 

                        รวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้

ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสําคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 

และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทําการ  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคํา

ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่

จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนาม

ของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

   1.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทนุทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการ
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สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ

บรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ในกรณีทีส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจํานวนเงนิทุนโครงการทีกํ่าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายทีค่ํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการที่ได้รบัเงนิจากกองทุนต้น

ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อเป็นวนัทํา

การขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซื้อ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 

ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดําเนินการใหม้ี

การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พร้อม

ชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่ง

บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท

จดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ

รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี

“บญัชจีองซื้อกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 

จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิด พรนิซเิพลิ 

โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ”  

(3)  บัญชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก

รายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด และหลกัฐานการ

ชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้

ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 
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ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัท

จดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด

ปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัทีท่ ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

สบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

   1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

        1.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการได้รบัเงิน 

    ค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว 

    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย 

    ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ 

    ยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ 

    อนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

        1.3.2     ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ขาย

หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟตนั์น้ คนืใหก้บั

ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดําเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้

        1.3.3     ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

    หรือทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท  

    จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อน 

    การดําเนินการ  

    1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1 ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.2  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา

ตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จํานวนแล้ว 

1.4.3 ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการบรษิัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตาม

วนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระ

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 

บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
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(Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม

วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ  

1.4.4    บริษัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที ่   

    จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

    1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

         1.5.1    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ให้การ 

    อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

    (1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

    (2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ 

   จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

    (3) ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

   และวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

        1.5.2      บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขาย 

    หน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุต ิ

    การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจดัตัง้กองทุน 

    สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนนั ้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระ

ดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัทีบ่รษิัทจดัการชําระ

เงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง

หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

1.5.3.  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบยีนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน

แต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่

บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา

ขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรือชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตาม

รายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอ
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สงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัท

จดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการ

ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มี

การส่งคาํสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคาํสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก

ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือ

หน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

         2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

2.1     การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม) 

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัทีผู่้ลงทุนควรทราบ พร้อมกบัคํา

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ํา

การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอืน่ ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม

ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อํานาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

2.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
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ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได ้ 

   หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

 วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์

ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 

30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา

การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามที่

บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายในวนัทําการถดัจากวนั

ทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท 

การสง่คําสัง่ซื้อและชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

 2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 

พรอ้มชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั 

ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ี

ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
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ทัง้น้ีการชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 

ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัท

จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชําระเงนิดว้ยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร

ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้

และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็ค

หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระ

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วย

ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัท

จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro 

Rata)  

2.4.2  ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่ซื้อนัน้ๆ เวน้แต่บรษิัท

จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
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สํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม

วรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ 

               2.5   การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร

ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 

ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บัญชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด

ระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชี

กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิีการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย

ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic 

teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั 

ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทนุวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคาํสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ

แต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย

เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทําธุรกรรมใดๆ 

เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจําป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลง

วนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่าํนักงานกําหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิที่

กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

         2.6    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

3.3.  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 
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3.4.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้

เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่

บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําส่งคาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั

จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ

เวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของ

ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั

จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าในการ

ขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั

ทําการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
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ลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 

5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผู้

ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อน

กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากใน

บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

กองทนุรวม 

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถชําระเงนิให้

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิีการในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ

พิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจดัการอาจ

มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท

จดัการได ้ 

เง่ือนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัและได้ทํา

รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมจํีานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า

ข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้หน่วย

ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ตํ่า 

(ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏใน

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทั

จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผู้

ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิัทจดัการ

ได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 

1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคํานวณดงักล่าว 
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3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน 

บรษิทัจดัการอาจชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกําหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนั

ทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัท

จดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าว

ตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี

ลกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง และหรอืกรณีตามข้อ 

“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่

ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

1.2   การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เชน่ การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ

(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มี

ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

1.3   การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

2.  กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 

3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคาํสัง่ขายคนืทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

เอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบให้

บรษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
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ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทําธุรกรรม

ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

5.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน

สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเน่ืองจากมีการ

เปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่าํนักงานกําหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความ

จําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัทําการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ไม่ม ี

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1 บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2 บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ

หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

          4.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

  4.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน   

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงั

กองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่

เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ 

หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้า

ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผู้ส ัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชี

กองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้

แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 

สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร

ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

   4.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอืน่ 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่าง

เวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ

ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้

รบัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15.00 น.  

บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ

ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้

รบัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
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  4.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณไดภ้ายในวนัทําการถดัจากวนั

ทําการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการ

ได้รบัชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณไดภ้ายในวนัทําการ 

ถดัจากวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และได้

ทํารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่า

หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล

ทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ

ติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัท

จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายหรอื

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ

(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะ

เดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

คนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 

“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้

ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อ



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ    42 

 

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผู้

ส ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดําเนินการ  
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ภาคผนวก 3 

                     ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม

ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท   

   ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศน้ี ซึง่ม ี   

   คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี  

    1.1 ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

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

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขาย

คนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึ

ไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม 

โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั

สากล  

    2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

     2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

     2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

     2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

                                                                ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวน รวมถงึ

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
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     1.1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วน 

             ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บั  

             การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง)  

             1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

             1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม   

                       หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

             1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  

                       หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้  

             1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

      1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด เดอร ์ 

 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

      1.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ใน  

              ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

      1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
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1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 

Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่

ถงึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด

อย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชําระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตาม

วธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate)) 
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ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 

Reverse Repo 

4.4 การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการตอ้ง

เรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทํา Reverse 

Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าว

เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่า

สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั 

มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่

เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ได้

กําหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่

ดําเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคํานวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร

คาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่

กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึง

จากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse 

Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ

ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระทําการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนินกจิการไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ    47 

 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่

ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

3.1 ดําเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ

แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง

ใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่าง

ใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้ง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนใน

ตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้

บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัน้ี 
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3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้กําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 

Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย

ดว้ย 

2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 

Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 

ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้

ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็

ตาม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
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3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

ของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดในขอ้ 

3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคําหรอื

น้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็

ไดว่้าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน

อาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป

ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทนุทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน

ใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
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บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ

วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดงัน้ี 

(7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน

ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ

เกิด Credit Event ขึน้โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่

เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีง

รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดให้

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ําระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการ

หน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใด

รายการหน่ึงในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่

ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์

อ้างองิทีเ่กิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความ

เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตวัที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย

ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่

ผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

อ้างองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่

เกดิ Credit Event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื

สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

(7.3.1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

หรอืกฎหมายอื่น 

(7.3.2) ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่Credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

(7.3.3) ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

            ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

 การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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 กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุน เช่นเดยีวกบัขอ้กําหนด

สาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

 ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทนุ 

       2.   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม

ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้น้ี การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาใน

ประเทศทีม่หีน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อ

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน   

ขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศน้ีซึง่มี

คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี  

    1.1 ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

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

ดําเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้

กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 

สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่

สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกั

วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

    2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1.  

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

ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

                ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย          
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             ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างปรเทศ 

           ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

           1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

              1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

                   1.1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ใน 

                          ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

                   1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

                          1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีกํ่ากบัดูแล 

                                    ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วย 

                                    ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น 

                                    สมาชกิของ WFE  

                          1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแล ทีเ่ป็น  

                                    สมาชกิสามญัของ IOSCO 

                          1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ 

                                    ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ 

                                    สาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

                   1.1.3 ประเทศทีกํ่ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ   

                           ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนักงานกําหนด 

                   1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีาร  

                           จํากดัการกู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และม ี 

                           นโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน 

                           รวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

                           1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  

                                     หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณี 

                                     ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

                          1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  

                                    หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

                          1.1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

                                    ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิ  

                                    ซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถ  

                                    ลงทุนไดม้าคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF   

                                    ดงักล่าว 

                   1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS   

                              ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็น 

                              กรณีทีม่คีวามจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  

                              สาํนักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจําเป็นและ  

                              ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

                 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

                      1.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ใน  

                              ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

                      1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4:  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 

Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง

แพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 

Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

(2.2.3) ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้

ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่ง

มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน

อาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป

ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ

วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้ํานวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ    54 

 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

             ส่วนท่ี 5: ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสาํรองเลีย้ง

ชพี ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบั

ขอ้กําหนดสาํหรบั ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

     ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 

      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(ห รือ ไม่ เกิ น  10%  เมื่ อ เ ป็ น ก า รล งทุ น ใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 

National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องมี Sovereign 

rating อยูใ่นระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระ ≤ 397 วนั    

       นับแต่วนัทีล่งทนุ ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1    

       หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว   

       ตอ้งเป็นบคุคลดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุ 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

       5.2.3.1  ธพ . บ ง . ห รือ  บ ค . ต าม กฎ ห ม าย ว่ าด้ วย  

                  ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

       5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

       5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

       5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  

                  การเกษตร  

       5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

       5.2.3.6  ธน าค ารพัฒ น าวิส าห กิ จข น าด  แล ะ 

                  ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

       5.2.3.7  ธนาคารเพื่ อการส่งออกและนําเข้าแห่ง 

                  ประเทศไทย  

       5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

       5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหว่าง

ดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์

ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื

กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดาน

ซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

        6.4.1  เป็นตราสารหน้ี  ที่ผู้ออกจัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

         และเสนอขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก 

         จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา 

         ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

         ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

        6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

        6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

                 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน  SET หรือ ใน 

                   ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

                 6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

  (2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   

        Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

                    รายละเอยีดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี 

                   ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ ี

                   ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ 

                   ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

                   6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

                   6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่

                               ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

                   6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี 

                               ลกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคล ตาม 

                               ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

        6.4.4  ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มี กํ าหนดวันชําระห น้ี  > 397 

          วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบ 

          ของ regulated market 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 

Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade 

        6.6.1 Reverse Repo 

        6.6.2 OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

        6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ในระหว่าง IPO เพื่ อการจด 

        ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู ้

        ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย ์

        ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง 

        ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย 

        ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ 

        ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

        6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ ไม่ ได้มีลักษณะกระจายการ 

        ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือ 

        สิ ท ธิ ก า ร เช่ า  แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  (diversified fund) ต า ม 

        แนวทางทีส่าํนักงานกําหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สาํหรบัผู้

ล งทุ นทั ว่ ไป ของ SET ห รือขอ งตลาดซื้ อ ข ายหลักท รัพ ย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออก

จากการซื้ อ ขาย ใน  SET หรือ ในตลาดซื้ อข ายหลักท รัพ ย์

ต่างประเทศ) 

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรอื 3.13.2 

ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ สําหรบัผู้

ล งทุ นทั ว่ ไป ของ SET ห รือขอ งตลาดซื้ อ ข ายหลักท รัพ ย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะการกระจายการ

ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงานกําหนด และมลีกัษณะตาม

ขอ้ 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แตก่รณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แล้วแต ่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25%  

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักลา่ว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

      (ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา 

      ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี 

ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุ

โครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดดํ้าเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด 

หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่

หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

        2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 

        อตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 

        คู่สญัญา (single entity limit) 

        2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade 

               หรอืไม่ม ีcredit rating  

                   รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

 

 

 

 

 

 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

4 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

5 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1   ท รัพ ย์ สิน ต าม ข้อ  8 ในส่ วนที่  1 : อัต ราส่ วน การลงทุ น ที ่

        คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2    ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั 

        ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าที ่

        สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั 

product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

7 derivatives ดงัน้ี 

7.1   การเขา้ทําธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(Hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

7.2   การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (non-

Hedging) 

                  global exposure limit 

7.2.1   กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

7.2.2   กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน 

derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด 

(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR  

      ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบ

ซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการ

ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 

(exotic  derivatives) 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง  ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของ  

 บรษิทัรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)  ของผูอ้อกตรา

สารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ  

      ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีน้ีสนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบ    

      ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจนํา   

      มลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิตามงบ 

      การเงนิลา่สุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ ี

      การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทาง 

      การเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

      รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก 

      ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย 

      ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อก 

      ตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance  

      program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ   

      ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit    

      rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย   

      เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร    

      ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing    

      ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย    

      โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล    

      ดงัน้ี) 

      1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

      2. ธนาคารออมสนิ 

      3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

      4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

      5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

      6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

      7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

      8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

      9. บล. 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

      10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคล 

      ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS    

  ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   (1)   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

          โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  

          (1.1)  มขีนาดเลก็  

          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

          (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 

เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออกหน่วยนัน้  

เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลีักษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private equity 

หมายเหต:ุ *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด แตต่่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุ   

    ใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งตอ่   

     ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนั 

    นับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
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รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อ

ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มลูตาม

วรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั

ทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม   

    อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดเวน้แต่

เป็นการดําเนินการตามขอ้ 5 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่   

     เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

          (ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภท    

               ทรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วน  

               ที ่3 

          (ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3)   

               (ก) 

      (4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั

ชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง

รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํา

รายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที ่  

     ลงทุน (concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว    

     บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อน   

     ผนัจากสาํนักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคาํเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ

บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื

ขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้

ดําเนินการตามทีกํ่าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณี 

    3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั 
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(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทนุ และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่าวทีไ่ดจ้ด

ทะเบยีนไวก้บัสาํนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการ

กองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ่้ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ้ํ่าซอ้นกบักองทนุรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว 

รวมถงึเหตผุลและความจําเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 (4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกํ่าหนดแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัทํา  

 รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีกํ่าหนด  

 และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีกํ่าหนดนัน้”  

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั 

(1) ดําเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง  

             ไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3) หากบรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัทํารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการ

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีกํ่าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 

3 วนัทําการนับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิใน

ทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัทํา

รายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

       5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏ  

 กรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนใน 

 หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

 (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

 (2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

 (3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม  

 หลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู ้

 ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็น 

 สาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวตอ่สาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัสง่ 
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   รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ   

 หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

     ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง    

    ดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1 จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ดําเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ    

          กองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ

ดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของ

กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของ

กองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่

วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่้ลงทุนทําการขายคนื

หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ ทัง้น้ียังต้องคํานึงถึง

ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

  ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน

การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา

เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว

บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมี

ผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

      ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

       กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

         (ประจาํปี 2565) 

         (TH, US, LUX, FR) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ ์

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส 

วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต ิ

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์   

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่6 มถุินายน วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 มถุินายน วนัหยุดทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่14 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่15 สงิหาคม วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

 (ประจาํปี 2565) 

(TH, US, LUX, FR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดทําการของประเทศฝรัง่เศส และลกัเซมเบริ์ก 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส 
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   รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

 

 

 

  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั้น บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์

เอจ  ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผล

การดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้

ลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการ

ไดท่ี้บริษทัจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษัท

จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ี

ได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้

ลงทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน

กองทุนไปแลว้ ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทั

จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทาํความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 

KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจําเป็นต้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน

ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

ชั ้น 16 ถ น น ห ลังส ว น  แ ข ว งลุ ม พิ นี  เข ต ป ทุ ม วัน  ก รุงเท พ ฯ  10330 โท รศัพ ท์  : 0-2686-9500 ห รือ  0-2686-9595 

www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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